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 مارحلا تيبلا خيرات ىلع لمتشي ٠ يخيرات ينيد ٌباتك اذهف : دعب امأ
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 مارحلا تيبلا

 هايازمو هصئاصخ - هلضف  هخيرات

 ال

 يبت لاي ةدقغ ا معرب مالا تيب ارت يذلا هذع ىيراتلا فزيت

 هرج + ةقلامعلا ليظلا ميهاربإ + ثيف ؛مدآ , ةكئالملا

 فسوي نب ٍجاَجَحلا « ريبزلا نب هللا دبع ٠ شيرُق ٠ بالك نب ٌئيصق
 . دارم ٌناطلسلا . ٌئفقثلا

 ؛ هيلع ًاعّمجُم ًاديدحت ةبعكلا ةاني ديدحت ىف نوخرؤملا فلتخا دقو

 ةانن ذاب كرقلا رهف هيلدا ةؤقل هيف تؤلخ ال" ىذلا تناتفا لوقلا ّنأ الإ
 كلذ ٠ ٍجاّجحلاو « ريبزلا ٌنباف « ٌشيرقف ٠ ليلخلا ٌميهاربإ : ٌةثالث تيبلا

 َدِعاَمْلا معِهَرإ مقري دِإَو# : ىلاعت هللا لاق ؛ نآرقلاب ٌتباث ليلخلا ءانب ّنأل

 . /١17[ : ةرقبلا] 4 ريما ٌعيِمَتلأ تأ كن او ْليَتانبر ُليِصِمَسِإَو تيل نم

 نبا ًءانبو ٠ يراخبلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلاب تباث شيرق ءانبو

 نأ :نكميو ..:927نروخ ةؤهلاو تورشففلا هيلع عمجأ « جاّجحلاو ريبزلا

 ديب قالطإلا ىلع ةبعكلل ضَوَعَت نم ةلمج مه َّرشع ّدحألا ءالؤه َّنإ : لوقن

 . « مهخيراوت » يف ةريهظ نباو ٌيبطقلاو ٌيسافلاو يقرزألا هلاق ام رظنا 220



 « ٌميظع ٌفرش كلذب مهل ناكو « ميمرت وأ ٍديدجت وأ ةريمساوأ عالتمإ

 . ريثك وأ ليلق نم هللا يبل هومّدق ام هاجت

 «اهسانأ نما ردع اتيت ءاج اهوج بالا يق ةثالثلا ءالؤه اّمأ

 مهنأ خ خيراتلا انل لقنَي مل ٠ ةبعكلا اونَب مهّنأ ركُذ نيذلا ءالؤه َّنأل كلذو
 . .ميهاربإو ةكئالملاك ؛ اهأشنأ نم مهضعب َّنإف , اهساسأ نم اهونب مهَّلك

 . خلا

 : اهحلصأو اهمّمرف ءاهرادج ضعب مّدهتل اهاني نم مهضعبو
 يف يبطقلا لوق نم مهفُي اذهو . خلا . . جاّجحلاو يصقو . ٍثيشك

 . ( ١١5 ص )« مالعإلا ) هخيرات

 اهبعوتسي مل اهضعب َّنإف ؟ زوجت ةبعكلا ءانب يف تارابعلا قالطإ يفو )
 ( ٌهداعأو طقف بازيملا بناج مده امّنإ هّنإف « ٍجاّجحلا ءانبك ءانبلا

 . راصتخاب ةبعكلل ةثالثلا ءالؤه ءانب نع ثّدحتنسو

 : مالسلا هيلع ميهاربإاندّيس ٌءانب  لّوألا

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ءانب ةّيفيك

 ريغ نم «٠ ضعب قوف اهضعب ةراجحب ةبعكلا مالسلا هيلع ميهاربإ ىنب
 رئبلاك ؟ ةقيمع ةرفح اهلخد نم نيمي ىلع اهنطاب يف رفحو ٠ ٌنصجو نيط
 امك . عرذأ ةثالث اهقمع ناكو «. اهل ةنازخ نوكت اهيلإ ىدهُي ام اهيف ىقلُي
 . هريغ وأ بشخ نم ًاباب الو ًافقس ةبعكلل لعجّي ملو « يقرزألا هركذ
 هجو ىلع ةلالدلل ىقرشلا اهرادج ىف ةحتف بابلا ناكمل كرت امّنِإو
 ْ ْ ا

 ةنايخلا نوفرعي ال ةرطفلا ىلع اوناك مِهَّنأ كلذ يف ببسلاو
 « قرسُي ام ةّضفلاو بهذلاو لاومألا نم مهدنع ناك امو « ةقرسلا الو
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 تويبلا يف نحن نكسن امك ىلوألا روصعلا كلت يف نونكسي اوناك امو

 . ةديِشُملا روصقلاو ةعينملا

 روطو ءانيس روط نم : لابج ةسمخ نم ةبعكلل ميهاربإ ءانب ناك دقو
 نم ةراجحلاب هيتأت ةكئالملا تناكو « ءارجو يدوجلاو 27نانبلو ءاتيز

 ىلع اهانبف « ةراجحلا هلواني ليعامسإو ينبي وه ناكف « لابجلا كلت

 يتأت ةكئالملا تناك « ءارج لبج نم هتراجح ساسألا اذهو « مدآ ساسأ

 هيلع ميهاربإ لعج دقو « دعاوقلاب ىّمسملا وهو « هيف فذقتو « اهب

 لعجي ملو « يناميلا نكرلاو . دوسألا نكرلا : طقف نينكر ةبعكلل مالسلا

 رادجك ةرئاد فصن ةئيه ىلع ةرّودم اهلعج لب « رجحلا ةهج نم ًاناكرأ اهل

 « ليعامسإ منغ همحتقت كارأ نم ًاشيرع اهبنج ىلإ رجحلا لعجو . رجحلا

 لعجو « بّربم ريغو ضرألاب ًاقصال بابلا لعجو « همنغل ًابْرَر ناكف

 اههجو رادج ضرع لعجو « عرذأ ةعست ءامسلا يف ضرألا نم اهعافترا

 نيثالثو ًادحأ هل لباقملا رادجلا ضرعو « ًاعارذ نيثالثو نينثا هيف يذلا

 نيرشعو نينثا رججحلا ةهج بازيملا هيف يذلا رادجلا ضرعو « ًاعارذ

 نع نشب 111 امو. افاوق: قي رسم هلا ليافملا ناذجلا رعود اقاوك

 وه نيباب اهل لعج مالسلا هيلع ميهاربإ نأب « ةمظعملا ةبعكلا خيرات ١ باتك
 دنع كلذ رهظي امك . طقف ًادحاو ًاباب اهل لعج هَّنأ : باوصلاو « هنم ُمَهَو

 . خيراتلا بتك يف لّثأتلا

 لبجف : نانبل امأ « يبلاعثلا هلاق سدقملا تيبب نالبج امه : ءانيت روطو ءاتيز روط )١(

 ريغ طوطخم وهو « © بسنلا دوماع حرش » نم هأ ءايلوألا لبج هل لاقيو ماشلاب



 : شيرق ءانب يناثلا

 ىلع َنينس سمخب ِْكي هللا لوسر ةثعب لبق ةبعكلا تنب دقف شبرق امأ
 « مالسلاو ةالصلا هيلع هتدالو نم نيثالثو سمخ ةنس : يأ . رهشألا

 لالحلا ةقفنلا ةلقل ؛ ًاربشو عرذأ ةتس رجحلا ةهج نم اهضرع نم اوصقنو
 فوط.« ًازيصق ارادجا زجحلا ىلع اورادأو + اهترامعل اهوينمحت قتلا
 ؛ ةراجحلاب هوسبكو ٠ ضرألا نع ًاعفترم اهباب اولعجو ٠ هئارو نم سانلا
 نم اوعنميو اوؤاش نم اهيف اولخدُي ىّنحو « اهيف لويسلا لخدت ال ىتح
 أع ةبعكلا ّبج اهيف اوقبأو « ًادحاو ًاعارصم بابلا اولعجو « اودارأ

 يف مئاعد تس اهلخاد يف اولعجو  اهيلإ ىدهي ام اهيف ىقلُي يتلا اهتنازخ
 ةهجلا نم ًابازيمو ًافقس اهل اولعجو « مئاعد ثالث فص ّلك يف « نيَّفص
 الي كلذ: لبق تناكود# :مالللا هيلع ليعامستإ رجح ىلع هكصم « ةيلاشلا

 . ًاعارذ ٌرشع ةينامث ءامسلا ىلإ ضرألا نم اهعافترا اولعجو ء فقس

 اهولعج لب . رجحلا ةهج نم ًاناكرأ اهل اولعجي ملو « نينكر اهل اولعجو
 نونبي كلذك سانلا ناكو « مالسلا هيلع ميهاربإ ءانب ةفص ىلع ةرّودم

 « ريهز نب ٌديِمُح ًاعّبرم ًاتيب نب نم لوأف « ةبعكلل ًاميظعت ًةرّودم مهتويب

 . ًاتوم اّمإو ةايح ام « آتيب ٌديمح عّبر : شيرق تلاقف
 تراطف « ةبعكلا ترّمج مهنم ةأرما نأ ؛ ةبعكلل شيرق ءانب ببسو

 نم اهناردج تنٌّموتو تعّدصتو تقرتحاف « اهتوسك يف اهترمج نم ةرارش
 . ردمب سيل سباي مضرب ةّينبم شيرق ءانب لبق ةبعكلا تناكو « بناج لك

 . اهنطاب نم ردجلا ىلعأ نم طبرتو « جراخ نم ردّجلا ىلع ةوسكلا ىّلدت

 ًاراجن ناك ( يمورلا موقاب ) همسا مهل اهانب يذلاو ٠ نيطلاب شيرق اهتنبف
 ىلإ لصو اًملف « ًابشخ هتنيفس يف لّمَحف « ندع لحاس ةهج جني «٠ ًايناب
 ثرمكلا د مويلا ىلإ ةفورعم يهو « نيتلحرم اهنع دٌعبت ةّدُج لبق - ةبيعشلا
 اونذأو « ةبعكلا فقسل اهبشخ اوّرتش ئثاف .« شيرق اهب تعمسف « ةنيفسلا
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 ٠ مهورشعي ال نأ ىلع عاتملا نم مهعم ام اوعيبيل ؛ ةكم اولخدي نأ اهلهأل

 ناينب ةبعكلا مهل ينبيو ٠ ةكم مهعم مُدقي نأ ىلع ( موقاب ) عم اوقفتاو

 نأ نويحتأ : موقاب مهل لاق . فقسلا اوغلبو « ةبعكلا اوَتَب اًملف « ماشلا

 . ًاحطسم انّبر َتيِب نبا لب : اولاقف . ًاحطسم وأ ًاسّيكم اهفقس اولعجت
 م

 . ةبقلاك ًابّدحم : ايكم تعم اهيطسم هون

 : ريبزلا نبا ءانب  ثلاثلا
 ّ ناتثداح هئائب بيسو

 نيبو ريبزلا نبا نيب اهاحر رودت تناك يتلا بورحلا تقو يف : ىلوألا

 نّصحتو « هباحصأ ريبزلا نبا عّمجف « ةفالخلا ىلع ةيواعم نب ديزي

 ناكر شملان ايف نراظتب انا تصر راما ةيقل لحن ةجيدعلاب

 هب يمريل ؟ ةكم يبشخأ ىلع قينجنملا بصن دق ديزي شويج دئاق ٌنيصحلا
 . تعّدصتو تنَمّوف ةبعكلا بيصت راجحألا تناكف « ريبزلا نبا

 لاجرلا دحأ َّنأ ببسب ميظع قيرح عقو تقولا كلذ سفن يف : ةيناثلا

 حيرلا تناكو « ةبعكلا نم برقلاب ةبوصنملا مايخلا كلت ضعبب ًاران دقوأ

 انهو تدازف «٠ تقرتحاف « ةوسكلاب تقّلعتف « ةرارش تراطف « ةديدش

 نأ ىأر ريبزلا نبا نع راصحلا لاز املو « اهتوسك تقّرحتو « ًاعّدصتو

 ٠ ليلق ٌرفن كلذ ىلع هقفاوف « ميهاربإ دعاوق ىلع اهينبيو « ةبعكلا مدهي

 جرخ ؛ اهمده ىلع عمجأ اّملو « ساّبع نبا مهنم « ريثك رفن كلذ هركو

 ريبزلا نبا رمأو ٠ باذع مهبيصي نأ ةفاخم ّئنم ىلإ ةكم لهأ نم ريثك

 ناكو « ضرألا تغلب ىَّنح « عمجأ ةبعكلا تمدهف « ةشيحلا نم ةعامج

 ء اه14 ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلا تبسلا موي اهل ريبزلا نبا مده

 اهنم شيرق هتجرخأ ام اهيف لخدأو « مالسلا هيلع ميهربإ دعاوق ىلع اهانبو

 اهلوط يف شيرق هتداز ام ريظن شيرق ءانب ىلع اهلوط يف دازو « رجحلا يف
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 « ًاعارذ نيرشعو ةعبس اهلوط راصف « عرذأ ةعست كلذو « ليلخلا ءانب ىلع
 رخآلاو «٠ مويلا اهب دوجوملا امهدحأ . ضرألاب نيقصال نيباب اهل لعجو
 شيرق هتجرخأ ام ةبعكلا يف هلاخدإ يفو كلذ يف دمتعاو . دودسملا هل لباقملا

 فص يف مئاعد ثالث اهيف لعجو « ةشئاع هتلاخ هتربخأ ام ىلع رججلا يف اهنم

 لعجو « اهحطس ىلإ اهنم دعصُي « ٌيماشلا اهنكر يف ةجرد اهل لعجو « دحاو

 حتفب ةَّضّقلاب ةبعكلا ىنب ريبزلا نبا َّنِإ : ليقو ٠ رجحلا يف بصي ٠ ًابازيم اهيف
 صاصرلاب اهانب هَّنِإ : ليقو ٠ ًءاعنص نم اهب ىتأ - ّنصجلا : يأ  فاقلا

 .- هب غبصُيو « نميلاب عرْرُي . رفصأ تبن وهو  سرولاب طولخملا باذملا

 اهرادج خطلو « كسملاو ربنعلاب اهفوج َقّلَخ اهئانب نم غرف اًملف
 : ليقو « جابيدلاب اهرتسو « اهلفسأ ىلإ اهالعأ نم جراخلا نم كسملاب

 ًاموي مويلا كلذ ناكو « رصمب لمعت « ناتك نم بايث يهو : يطابقلاب

 ةاش الو « ةروحنم ةنَدَب رثكأ الو ٠ اقنع رثكأ ناك موي ري مل . ًادوهشم
 هعم جرخو « ًايفاح ًايشام ريبزلا نبا جرخو « مويلا كلذ نم « ةحوبذم

 اومّرحأف « ميعنتلاب ةشئاع دجسم ىلإ اولصو ىتح « ةاشم شيرق نم ريثك
 ةفصلا ىلع « مارحلا هتيب ءانبل مهقفو ام ىلع ىلاعت هلل ًاركش ؛ ةرمعلاب
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ اهانب يتلا

 كلذو « تاحالصإو تارييغت وه لب « ًالقتسم ءانب سيلف جاّجَحلا ءانب اّنأ
 جاّجَحلا بتك ٠ لتق اّمل ريبزلا نبا َّنِإف . ينيد هنم نوكي ام رثكأ يسايس رمأ
 اهيف تيدحاو اهتم سل ام ةيعكلا ىفاداز رييرلا نبا نأ ناؤرم ني كلملا دبعل
 ىف ًائيش رّيغف « هنذأف هيلع ناكام ىلع فلذا ري يف: ةتذاتسار « رخآ ًاباب
 ْ . ٍجاّجَحلل هنذإ ىلع كلذ دعب مدن كلملا دبع َّنأ يورو ٠ صقنو « ةبعكلا

 هل ىقبي ال يكل ؛ ةبعكلل ريبزلا نبا ءانب رّيغ ٍجاجَحلا لعلو : تلق

 . هل ًاضغب نمزلا يف هب ركذُي رثأ الو ٠ لمع
 دكا خاج
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 راثآلاب ةيدوعسلا ةموكحلا ةيانع

 اهب تّمتهأو «ئربك ةيانع راثآلاب ةّيدوعسلا ةموكحلا تنتعا دقلو

 تلعجو « راثآلا ةرادإب ئَّمست ةّصاخ ةرادإ ٌكلذل تأشنأو « ًاريبك ًامامتها

 ًاماظن هل تّلعجو « صاصتخالا لهأ ءارزولا نم ًانّوكم ًايلاع ًاسلجم َكلذل

 ٍدّيْؤمو « ءارزولا سلجم نم رداص يمسر رارقب هيلع تقداص ًاربتعم

 . يكلم موسرمب
 اهنمو « اهيلع ةظفاحملا بجت يتلا راثآلا ةقيقح ةقيقح ماظنلا كلذ نّيبو

  .ةدايعلا نكامأو دجاسملا

 . ةّيولؤألاب اذه يف ةلخاد ِكْلكَي يبنلا ىلإ ةبوسنملا راثآلا َّنَأ كاش الو

 دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخل روكشملا فقوملا يف ناك دقلو

 ءراثآلا هذهب ةكلمملا مامتها ميظع ىلع نّيبلا ليلدلا ةرّونملا ةنيدملاب

 . اهب اهتيانعو اهيلع اهصرحو
 « ءابق دجسم ةعسوتب ةّصاخلا تاطّطخملا ريبغتب هللا هظفح  رمأ ذإ

 . رثأ هل ىقبي الو « َكلُذ بجومب ٌُلوزيس ميدقلا دجسملا نأ َمِلَع هنأل

 ديزن اننإ : لاق.« ةيوبتلا لوضألاو 4 راثآلا قلع ظفاشت نأ نجي : لاق

 يتلا راثآلا ىلع ةظفاحملا عم ةعسوتلا نوكت نأب رمأو 9 الو

 . كلذ ريغو ٍربنمو بارحم نم « دجسملاب
 اهنمو ه865٠5١ رفص !١ تبسلا موي ةرداصلا دئارجلا هترشن امك

 1 (ةودنلا)و (ةنيدملا) ةديرج

 « نيملسملاو مالسإلل ًارخذ هاقبأو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ هللا ظفح

 َ دالبلاو دابعلا ريخلو



 اهبوث فارطأ تعذر دقو ةبعكلا



 : ةبعكلا ةفص : ًالوأ

 ةغبسا اهلوظ. ميهازنإ .لعج دقو.« لخاذلا نم فوج بكم :ةانن

 ًارئب هلخاد يف رفحو « عارصم الب ضرألل ًاقصالم ًاباب اهل لعجو « عرذأ

 ب اعارذ ندع ةنابث اهلوط»ةكلعجت يرق اك :ءايانهل ةنازتغ نوك

 ءاوؤاش نم اولِخَدُيل ؛ ضرألا نع اهباب اوعفرو . اهضرع اوصقنو

 . اهنم حطسلا ىلإ دّعصُي « اهطسو يف ًاجّرّدو ًاحطس اهل اولعجو

 نيباب اهل لعجو « ًاعارذ نيرشعو ةعبس اهلوط لعجف ريبزلا نبا اَمأ
 اهيف لعجو « رجحلا نم شيرق هتصقن ام اهيف لخدأو ٠ ضرألاب نيقصال

 . رجحلا يف بصي ًابازيم اهيف لعجو « دحاو ٌففص يف ٌمئاعد ثالث

 مدهو « ّيبرغلا اهباب َّدسف « ريبزلا نبا هانب ام رّيغ ٍجاََجَحلا ءاج اّملو

 : ةبعكلا ةوسك : ًايناث

 ؛ ٌجحلا دعب : يأ ؛ ءاروشاع َموي ىسكت تناك دقلف اهتوسك تقو اَنأ

 اهنوسكي اوناكف ٠١ مشاه ينب ةلود تناك ىتح «٠ جاجححلا بهذ اذإ : ينعي

 . جحلا رهش نم نماثلا : يأ ؛ ةيورتلا موي

 يقرزألا هاور ٍثيدحب نيّلدتسم ؛ عيت هّنِإ : اولاقف « اهاسك نم لوأ اَمأ
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 يف ةبعكل ا اسك نَم لّوأ هّنأل ؛ عت ٌبس نع ىهن هنأ :  ِلي يبنلا نع

 . ( ةيلهاجلا

 . رمألا عباتت مث ًاضيأ هلبق اهاسك مالسلا هيلع ليعامسإ َّنِإ : ليقو

 ٌفرامنو ٌّرخ نيب ام ٠ ىَّنش ةيسكأ ىهف : يواسكلا كلت ةيفيك اَنأ

 قوف ديدجلا نوعضي لب «٠ ميدقلا اهبوث نوعزني ال اوناكو ٠ جابيدو
 . ميدقلا

 ةوسكلا عنّصل ةّصاخ اراد ( ه17747 )ةنس زيزعلا دبع كلملا أشنأ دقو
 ىتح ةيلهاجلا ذنم ةوسكلل تصّصخ تسّسأ راد لّوأ يهو « ةفرشملا

| 

 . نالا

 : ةبعكلا ةمدخ : ًاثلاث

 « ةبعكلا ةّنّدسب نوّمسي ةبعكلا ماّدخو « ةباجحلاب ىّمست ةبعكلا ةمدخ

 نم ؛ نآلا ىتح هلك هللا لوسر رمأب اهنوثراوتي نوصوصخم ةعامج مهو
 نوفورعملا مهو . « ٌملاظ الإ مكن اهُعِني ال ةَدِلاَت ةدلاخ اهوُذُخ 3 : هلوق

 : ةبعكلا ءامسأ : ًاعبار

 « قيتعلا تيبلاب ىّمستو « اهريودت وهو اهبعكتل ؛ ةبعكلاب ىّمست
 ناك ام ةينُبلا هذه ٌبرو ال : لاقي ةّيقك ةّيْنبلا ًاضيأ ىّمستو « مارحلا تيبلاو
 . ميهاربإ ٌةينُب : اهل لاقيو « اذكو اذك

 ىّمستو « ةلبق وهف لبقتسُي ام ّلكو « لبقتست اهنال ؟ ةلبقلاب ىّمستو 2 ا -[ 00
 ىّمستو « سمخلا : مهل لاقيف « اهيلإ نوبستني اوناكو « ( ءاسمحلا )
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 ِتيْلأَو » : ىلاعت هلوق نم هب دارملا يف نيلوقلا دحأ ىلع « رومعملا تيبلا
 . ةبعكلل تماسم ءامسلا يف ِهَّنِإ : يناثلا لوقلاو « [4 : روطلا] 4ٍروُمْمَمْل

 : راجتسملا : ًاسماخ

 ربذ يف دودسملا بابلا ىلإ ٌيناميلا نكرلا نيب وه : راجتسملا

 . عرذأ و ةبعكلا رهظ يف دودسملا بابلاو ٌيناميلا نكرلا نيبف « ةبعكلا

 زئاجسع مزئلم : هل لاقيو ٠ بونذلا نم راجتسملا عضوملا اذه ىّمسيو

 . شيرق

 بيجتسا اعدف تيبلا رهظ دنع ماق نم : َنايفس يبأ نب ةيواعم لاقو

 ةيواعم نم لوقلا اذه لثمو « همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخو « هل

 . ةّوبنلا ناسل نم ٌّقلت نع الإ نوكي ال

 ديعو « ًابعصُم هاخأو « ريبزلا نب هللا دبع َّنِإ : يبعشلا مامإلا لاق

 اذهب ىف اوَعَد ١ مهنع هللا يضر رمع نب هللا دبعو « ناورم نب كلملا

 يطعأ دق مهنم الك ىأر ىتح ايندلا نم ُيبعشلا بهذي ملف ؛ « عضوملا

 فتقي ناكو « اهب اعد دق ناكو « ةنجلاب رمع نب هللا دبع َرْشُيو . لأس ام

 هد وج نيش را ل قاس اجمال اذه يف دل

 هللا يضر قيّدصلا ركب يبأ اندّيس ٌديفح دّمحم نب مساقلاو « زيزعلا

 وي

 : ناورذاشلا : ًاسداس

 اهبناوج نم اهب ةطيحملا ةبعكلا لفسأب ةقصتلملا ةلئاملا ةراجحلا وه

 ةدحأو ةجردك هيفف ليعامسإ رجحل لباقملا بناجلا اّمأ « ةثالثلا
5 

 « ةبعكلاب هنطب ًاقِصْلُم ٠ ءاعدلاو عّوضتلل مهضعب اهيلع فقي ٠ ةحّطسم
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 ضرألا ٍنع اهعافتراو ٠ ةبعكلا رادج لوطي يهو « هسأر قوف هيدي ًاعفارو

 . ًارتميتنس نوعبرأ اهضرعو « ًارتميتنس ٌرشع َّدحأ
 ءانب نم وه ةفّرشملا ةبعكلا ءانب لخاد ىف نآلا دوجوملا ُناورذاشلاو

 نيعبرأو فلأ ( ه١ 4٠ ) ةنس ةبعكلا هئانب دنع عبارلا دارُم ناطلسلا
 نإ لب « ةبعكلا يف ناورذاشلا عضو عرتخا يذلا وه سيلو . ةيرجه

 . ةقباسلا ةيانبلا يف مّدِقلا ذنم ًادوجوم ناك َناورذاشلا

 روهمج لاق ؟ ال مأ تيبلا ّنم وه له « ناورذاشلا يف فلتخاو

 وبأ لاقو « تيبلا نم ناورذاشلا َّنِإ : ةّيكلاملاو ةيعفاّشلا ّنِم ءاملعلا

 . تيبلا نم هنأ حيحص ثيدح دِرَي مل هنأل « تيبلا نم سيل ِهّنِإ : ةفينح
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 ةالصلا هيلع ميهاربإ ليلخلا هللا ٌنبن هعضو رجح وه : ٌدوسألا ُدجحلا

 يبن رخآ وه هلي دمحم انديس ناكو « ٌيقرشلا ةبعكلا نكر يف مالسلاو
 ىلع اوقفتاف هعضي نميف اوفلتخاو « ةبعكلا ءانب شيرق تدّدج امل هعضو

 . لي يبنلا وه لخاد لوأ ناكف « دجسملا ىلإ لخاد ّلوأ اومّكحُي نأ

 : اذه هناكم ىف هعضوو ةفيرشلا هديب هذخأف

 : هعون

 ءاج رجح وه امَّنِإو « ةفورعملا ةيداعلا راجحألا نم سيل رجحلا اذهو

 نم هب ءاجو 2 تيبلا ءانب نيح مالسلا ةالصلا امهيلع ميهاربإل ليربج هب

 . ةنجلا

 هّنأل ؛ اندنع قدصو ٌّقح ربخ وهو « نيملسملا رشعم اندنع تباث اذهو

 . هلاق هنأ حص اذإ هلاق ام لك يف هقّدصنو هب نمؤن يذلا انيبن هب انربخأ

 وأ عقدت نأ نكس أل هد ةياسأو ةعيدتم قرظي ربكلا اذه تق دقز

 . هرب

 هاور . ؛ ةّنجلا تيقاوي نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلا َّنِإ » : هلك لاق

 : هحتّحصو « نابح نباو 2 مكاحلاو 2 دمحأو ؛« ٌيذمرتلا

 . دوسألا رجحلا : نكرلاب دوصقملاو

 ؟





 يف يناربطلا هاور 4 ةّنجلا ةراجح نم ٌدوسألا ثجحلا ١ : لك لاقو

 . « ريبكلا ١ و « طسوألا ١) همجعم

 دوسألا ٌرِجحلا ٌلزن » : ٍدَِي لاق : امهنع هللا يضر ساّع نبا لاقو

 يف هيّوقت ىرخأ قيرط هلو ©« هححصو « يذمرتلا هاور « َةّنجلا نم

 : ظفلب رخآ قيرط نم ًاضيأ يئاسنلا هاورو . « ةميزخ نبا حيحص »

 . (« ةّنجلا نم دوسألا رجحلا »

 . هححصو « مكاحلاو . روصنم نب ديعسو « ٌدمحأ ًاضيأ هاورو

 . ©« طسوألا ١ يف ّيناربطلاو راّزبلا ًاعوفرم سنأ قيرط نم هاورو

 ٌةتوقاي ٌدوسألا ٌرجحلا » : ظفلب « حيحصلا » هباتك يف ةميزُح نبا دنعو

 . « ةنجلا توقاي نم ءاضيب

 تيقاوي نم ةتوقاي ٌيجحلا » : ظفلب هححصو ُيذمرتلا هلثم جرخأو

 . ( ةَّنجلا

 ( ةّنجلا تيقاوي نم ماقملاو ُرجحلا » : ةدايزب مكاحلا دنعو

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم وه : ماقملاو « هححصو

 « ةددعتم قرطب تباث حيحص رمأ ةّنجلا نم هنوك َّنأ رهظ اذهبو

 دنسم » : لثم ةفورعملا ةرهتشملا ةّنُِّسلا نيواود يف ةدوجوم ةريثك ٌَديناسأو

 نتسو » 2 (« َّيئاسّنلا نئسو ٠ « « يذمرتلا نئسو » « « لينح نب دمحأ

 « 2« نابح نبا حيحصو )» « (« ةميزخ نبا حيحصو ) ٠ « هجام نبا

 ةكم رابخأو » (« "روصنم نب ديعس نئسو) . « ىناربطلا مجعمو )

 . « ٌيقرزألل

 « نابع نتاو# ئدمرعلا "+ توا لفاننت هم محك وو

 : ةميزخ نباو 3 مكاحلاو
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 ةعامجلاو َةّئسلا لهأ نم نيملسملا نم دحأ نع ملعأ ال ينإف اذلو
 ناك له : هلوزن تقو يف فالخلا امّنإو . رمألا اذه تابثإ يف ةفلاخم
 لا اههيعو ند يسال را ةيعارر « نوزع

 , « ْمدآ َلِزَنَأ نيح ضرألا ىلإ َلِزْنَأ ُهََأ ٠ : فيعض ثيدح نم َيوُرَف
 هللا يضر ساّبع نبا نع « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور ثيدحلا اذهو

 . امهنع

 ىلع لزن ام لوأ رجحلا لزن » : لاق هّنأ ورمع نب هللا دبع نع تبثو
 . « ميهاربإ دعاوق ىلع عضُو مث « ةنس نيعبرأ ثكمف « سيبق يبأ لبج
 هنكل . ٌتاقث هلاجرو « ريبكلا » يف يناربطلا هاور ثيدحلا اذهو

 . فوقوم

 ةريهظ نبا لاقف « فالخلا اذه ىلإ نيخرؤملا ضعب راشأ دقو
 ليربج ءاج رجحلا عضوم ىلإ ءانبلا يف ليلخلا ىهتنا امل » : ٌيكملا
 يبأ لبج نم هب ءاج : ليتوتب ةجبلا نس هيلز ليك + ةوسألا رجحلاب
 اذك . ها « ضرألا تقرغ امل سيبُق ابأ رجحلا عدوتسا هللا َّنأل ؛ ل
 . ( /9 ) ةريهظ نبال « فيطللا عماجلا يف

 َمفُر مث ٠ ميهاربإ لبق َلزن ّدوسألا ّرجحلا َّنأ ١ : مُهََج يبأ ثيدح يفو
 . « ميهاربإ ِءانب َنيح ٌليربج هب ًءاج مث « ٌضرألا تقرغ َنيح ءامسلا ىلإ
 . ©« يراخبلا حيحص حرش » يف رجح نبا ظفاحلا هلقن

 لكلا ذإ « عوضوملا يف لاب يذب سيل فالخلا اذه َّنأ لصاحلاو
 لصأ ىلع رّثؤيال كلذ دعب َيقبامو « ةّنجلا نم هلأ ىلع نوقفتم
 . عوضوملا

 ال



 : هعضومو هلكش

 فاطملا ضرأ نم ةعافتراو ٠ ّيقرشلا ةبعكلا نكر يف دوسألا رجحلا

 نآلا هنم رهظي يذلا َّنأل . نآلا هفصو ٌنكمُي الو « رتملا فصنو دحاو تم

 . مجحلا ةفلتخم راغص عطق ينامث وه امّنِإ ؛ هلّيقنو هملتسنو اننامز يف

 ضعب نم هيلع تاءادتعالا نيح هنم تطقاست « ةدحاولا ةرمتلا ردقب اهربكأ

 . ةقباسلا نامزألا يف ءاهفسلاو لاجل

 عومملا هد ناك ريكو 17 و ِدوقلا هخيرات » يف ٌيدركلا لاق

 لئاوأ يف : يأ 4 نم يتسع ديفا و6 ةيطقا ع سمح هنم ةرهاظلا

 ا ا ل م ا ل

  رجحلا راطإ يف ثدحت يتلا تاحالصالا ببسب ؛ رجحلا هب ُتيَنُي يذلا

 :سينعلاو كنجحلاو:عجشلاب ىيخهلللذ كيس منش نعل كلش املك

 هيلع قولُخلاو تاروطعلا عضو ةرثك نم عطقلا هذه داوس داز دقلو

 . ها ًادبأو ًامئاد

 يف ىتح ةفرشملا ةبعكلا سفن ءانب يف لخاد هَّنإف هلك رجحلا ةيقب اَمأ

 ةنوجعم ةريغص عطق ضعب الإ  مّدقت امك  هنم رهظي الو « مالسإلا ردص

 راجحأ هب ةطيحملاو « ءانبلا سفن يف لخادلا رجحلا سأر ىلع كسملاب

 كيمسو ضيرع قوطب ةقّوطم ةريغصلا عطقلا هذهو « بناج ّلك نم ةبعكلا
 . ةصلاخلا ةّضفلا نم

 عفان نب دمحم وهو ءهآر نَم هدّدح دقف رجحلا مرج سايقم ام

 يف ٌداوسلا اذإف عولقم وهو دوسألا رجحلا تلّمأت : لاق ذإ « ٌيعازخلا

 ها'117 ةنس كلذ ناكو «ء عارذ ردق هلوطو .« ضيبأ هرئاسو طقف هسأر
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 . ةطمارقلا ىلع مالكلا دنع « « ةعاسلا طارشأل ةعاشإلا » يف اذك

 َماع دارم ناطلسلا نمز ةبعكلا ءانب ءانثأ هآر نّمم وهو : نَآلَع نبا لاقو

 « عارذ ثلث هضرعو « لمعلا عارذب عارذ فصن هلوط عرذو : ٠

 نم ٌرويس هيلعو ٠ طيرارق ةعبرأ هكمسو . هضعب يف طاريق هنم صقنو
 ها ل يل للا يعم ةلجأ يرن كاع اهبل ءإ ند كحاو « ةضفلا

 ناطيحم ةّضف نم ناريس هيلعو « هكمس طسو ىف ىناميلا بناجلا ىلي امم
 ةةالتابلا ةيدعلا عيبراتال 0 فقل نئاغلا ةجورلا نم ردنلا عقر نللا ضرع

 )١١1(.

 : دوسألا رححلا نول

 بتكو « فيرشلا ثيدحلا بتك نم ريثك ىف درو دق ِهّنإف : هنول اَمأ

 تاياورلا ضعب يفف . ضيبأ ناك رجحلا اذه َّنأ ىلع لدي ام « خيراتلا
 « ةضفلا هّنأك ضيبأ » : ةياور يفو . (دمحأ ) « جلثلا نم ضيبأ »

 يف اذك « يناربطلا ) « ءاضيب ٌةاهم هّنأك ١ : ةياور يفو . ( يقرزألا )

 . يذمرتلا ) « نّبّللا نم ًاضايب دي 2 هيلا ىفو .((؛عمجملا»

 . ( 2« يرابلا حتف »_هحّحصو

 . دوسألاب هتيمست ىف ةمكحلا ةفرعم نم ّدْب ال هَّنإف اذه تبث اذإو

 َّنأ :  وهو هك هللا لوسر نع هب ًاحّرصم ءاج . اذه ىلع ُباوجلاو

 نسح :لاقو « يذمرتلا هاور . « هتدّوس ىتلا ىه َمدآ ىنب اياطخ

 ىلع هحرش يف رجح نبا كلذ ىلإ راشأ امك ٠ هديؤت دهاوش هلو « حيحص

 . ( 557/7 ) يراخبلا
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 اذه يف درو ام ٌمصأ وه هانمّدق امو « هيلع دمتعُي يذلا ربخلا حيحص

 . عوضوملا

 ىأرو ٠ ّجح هنأ ”املعلا ضع قدي ةيسررملا صبور لا هني اع عبو

 ٍنامث ةنس ةعامج نب نيدلا ُِع ةمالعلاك ١ ضايبلا اذه رثأ نم ف

 تيأر مث . دحأ لكل ةرهاظ ءاضيب ةطقن هبو هثيأر : لاق ذإ « ةئامعبسو

 ىف ركذ يذلا ليلخ نبا ةمالعلاكو . ًانّيِب ًاصقن صقن كلذ دعب ضايبلا
 ةيصانلا يف ةّيقن ضيب ّعضاوم ةثالث رجحلا يف ىأر هَّنأ « ريبكلا هكسنم »

 « ةريبكلا ةرذلا ةّيح ردق ّنهُربكأ يهو اهادحإ : ةبعكلا باب ىلإ يتلا
 عماجلا ) صقن يف تقو َّلك يه اذإف « طقّتلا كلت حّملتأ يّنِإ مث : لاق
 :( فيظللا

 وه ذإ + رجشلا نسأر ىف وه:امكإ ةآوسلا اذه ّنأ ظحالت نأ ىغبنيو
 ,: هلك رجتحلا نين طقم هاظلا

 امك « ضايبلا نم هيلع وه ام ىلع وهف . رجحلا مْرِج ٌةيقب امأو
 تلّمأت : لاقو « هنيعب هآر دقو « ٌيعازخلا عفان نب دمحم كلذب ربخأ

 هرئاسو .٠ طقف هسأر يف داوسلا اذإف ١ عولقم وهو ةدونسألا رجحلا

 ها . ضيبأ

 نآلع نبا َّنأ : ١١١ ص « ةبعكلا خيرات ١ يف ةمالساب خرؤملا لقنو
 ( ضيبأ ةبعكلا رّدُج يف ةرامعلاب دوسألا رجحلا نم.رتتسا ام نولو ) : لاق

 . ها

 « ٌئكملا نالع نب يلع نب دمحم ةمآلعلا وه : اذه نألع نباو : تلق
 ماع هسفنب كلذ دهشو « ناخدارُم ناطلسلا نمز يف ةبعكلا ءانب رضح دقو

 ٠١5٠لهها.

 ا



 : رجحلا صئاصخ

 قرط نم ةتباث ةحيحص ٌةميظع ايازمو ٌصصئاصخ هل رجحلا اذهو
 : اهنمف « ِةلَك قودصملا قداصلا ةمألا هذه ٌئبن دمحم اندّيس نع ةحيحص

 اهل « ةريثك ثيداحأب اذه تبث دقو « همالتساو هليبقت عَرْشُي هنأ ١-

 ةدوجوم يهو ٠ ليصفتلاو لامجإلاب نيملسملا دنع ةمولعم ةحيحص ٌقرط
 نيملسملا دنع باتك حصأ امه نيذللا : «ملسمو يراخبلا يحيحص ١ يف

 . نآرقلا دعب

 « يقرشلا نكرلا » مّظعملا هللا تيب يف ناكم فرشأ يف هَّنأ اهنمو -"
 اهعفر يتلا ةيلصألا ىلوألا دعاوقلا سفن ىلع ٌُعقي يذلا ُناكملا وهو
 ِتْيَبْلأ َنِم َدِعاَوَصْلا معِهوإ مري دِإَو9 : ىلاعت لاق امك « مالسلا هيلع ميهاربإ
 . [171/ : ةرقبلا] 4 ُلِصِنَمْسِإَو

 « هنم تيبلاب فاوّطلا ٌءادتبا عِرْشُي يذلا ناكملا كس هنأ اهنمو *
 اذه هيف يذلا نكرلا نم ءىدتبي هنإف تيبلاب فاوطلا دارأ اذإ ناسنإلاف

 وسعت

 هللا عياب نمكو « نمحرلا دي ضواف نمك ناك هملتسا نم َّنأ اهنمو -4

 نب ديعسو « هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا يف تبث امك « هلوسرو

 . « ةكم رابخأ » يف ٌئقرزألاو , « ننسلا » امهيباتك يف « روصنم

 اذه سمط دق ىلاعت هللا نكلو « ءيضم ميظع رون هل ناك هنأ اهنمو 5
 نابج نباو ٠ يذمرتلاو ٠ دمحأ هاور يذلا ثيدحلا يف تبث امك « رونلا

 . ؟ هحيحص ) يف

 يف تبث امك « نحب هملتسا نمل ةمايقلا موي دهشي هنأ اهنمو ١
 . « طسوألا ١ يف يناربطلاو « « هننس » يف ٌيذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا
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 . مالك هيف ثيدحلا دنس َّنكلو « يناربطلا هاور

 يّرقي ٌدهاوشو فرط هل ثيدح وهو .«هضرأ يف هللا ٌنيمي ُرجحلا »

 . ثيدحلا اذه نم همالتسا ةمكح طبنتست دقو

 ةنامألا هذهو « ناميإلاو مالسإلا ىلع نيمأ ملسم ّلك َّنأ وهو

 سوفنلا تناك املو 3 اهئادأو اهلّمحت ىلع هعيابو 3 اهيلع هللا هلهاع

 رجحلا اذه ىلاعت هللا ماقأ تاسوسحملاب يناعملا اهل تّبثي ام ىلإ جاتحت

 يذلا سوسحملا ةباثمب نوكيل . ةيصوصخلا هذه هل لعجو « هتيب ىف

 ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دهاعو « ةعيبلا ىدأ دق هنأ همالتساب ملسملا نقّيتي

 ةطبنتسم ةمكح ىه هذهو 5 مايق ريخ اهب مايقلاو « ةنامألا ءادأو حت

 ةباجتسا ةفرعمو « لوقعلا ناحتما ىه امنإ ةيلصألا ةمكحلاو « طقف

 « هتلع اهيلع ىفخت وأ هتمكح لهجت دق اميف اهتيدوبعو اهتعاطو ٠ سوفنلا

 ّقحلا اهقلاخل اهتيدوبع مامت ىوس َىنعم هيلع اهمادقإل نوكي ال ذئتيحو
 . ىلاعتو هناحبس
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 ةديدجلا ةعسوتلا لبق مارحلا تببلا
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 كلذ بابحتساو تيبلا ىف ةالصلا لضف

 دّئتسمو « ةنس اهنوك ةهج نم تباث اهلضفف « تيبلا يف ةالصلا امأ

 . ةنس اهّنأ ىلع لدي لعفلا اذه درجمو ء اهلعف لي يبنلا نوك وه اهتينس
 ًاعبتم كلذ يف هنوك عم « ىنعملا اذه ًارعشتسم اهلعف اذإ ناسنإلاو

 ءوه ةبعكلا لخد ٌهِلكك يبنلا نأ » : امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ثكم مث « هيلع اهقلغأف  ٌيبجحلا ةلحط نب نامثعو « لالبو « ةماسأو

 عنص ام : جرخ نيح ًالالب تلأسف : رمع نبا لاقف .ء«اهيف
 ١ هنيمي نع ًادومعو « هراسي نع نيدومع لعج » : لاق ؟ ِقَك هللا لوسر

 1 « ىلص مث ةدمعأ ةتس ىلع ذئموي تيبلا ناكو « هءارو ةدمعأ ةنالثو

 مهنأ ١ : ةياور يف ًاضيأ هنعو « ( 104 ئرقلا ) [ناخيشلا : يأ] هاجرخأ

 ًاراهن ثكمف « بابلا مهيلع اوقلغأ مث . خلك هللا لوسر عم اولخد

 . ( 554 ئرقلا ) هيلع قفتم . 4 ًاليوط

 نكل « تيبلا يف ثكملا يف ةعسوتلا ىلع ةلالد ثيدحلا اذه يفو

 : هريغو ثيدحلل ال « هيف دبعتلل

 هذه ىلع مهّتظفاحم . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ريثك نع تبث دقو
 تئجف . ًاّجاح تجرخ : لاق « ءاثعشلا يبأ لثم اهلضف يف ةبغر ةنسلا

 مث : هيفو ١ يبنج ىلإ ىلصف رمع نبا ءاجف : هيفو ٠ تيبلا تلخد ىَّتح

 ريبزلا نبا ءاجف « هماقم يف تمق ىتح تئجف « لبقملا ماعلا نم تججح
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 ىلص مث « هنم ينجرخأ ىتح ينمَحزي لزي ملف « يبنج ىلإ ماق ىتح

 . ( 150 ئرقلا ) دمحأ هجرخأ . ًاعبرأ

 هاور اميف ٠ تيبلا لخدو , جح دقف « نايفس ىبأ نب ةيواعم لثمو

 . ٌيقرزألا هجرخأ « ةبيش نب ريبج نب ةبيش

 ّيلإ ٌبحأ تيبلا يف نيتعكر َيَّنصأ نأل : لاق ءاطع نع ٌئهكافلا ىورو

 . ( 777 ةبعك خيرات ) . ٍةالص فلأ ةئام لدعت ةبعكلا يف ةالصلا : لاق

 ٠ ةبعكلا يف ىلص دق ِِلي هنأ ىلع ٌليلد لوألا رمع نبا ثيدح يفو

 ساّبع نبا نع « هريغو « «يراخبلا حيحص » يف ام هضراعي نكل

 ملو هيحاون يف ربكف تيبلا لخد ِجكَي هللا لوسر نأ ١ : امهنع هللا يضر

 . 4 هيف ّلصي

 . « ّلصي ملو اعدو » : ظفلب ٌملسم هاورو

 نع كلذ ساّبع نبا ىقلت امنإو : ىقارعلا ظفاحلا ةعرز وبأ لاق

 نأ ١ : ديز نب ةماسأ ينربخأ « هنع « ملسم حيحص ١ ىفف ؛ ديز نب ةماسأ
 . « هيف ٌّلصي ملواهّلك هيحاون يف اعد تيبلا لخد امل ِِلكب يبنلا

 ناكل ةرثكلا ىف تواست ولو « رثكأ ىلص هنأب راثآلا : لاّطب نبا لاق
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ١ : ئوَر دقف « يِفاَّنلا نم ىلوأ تبثملاب ذخألا

 . ٌرباجو . رمعو « ةماسأ : مهنم « ٌةعامج لالب َريغ « تيبلا يف ىَّلص

 اهركذ « ناسح قرط نم « ةحلط نب نامثعو « نامثع نب ةبيشو

 . « راثآلا يناعم حرش » يف اهّلك ٌيواحطلا

 ذخألا ىلع ثيدحلا لهأ عمجأ : « ملسم حرش » يف يوونلا لاقو

 . ها . هحيجرت بجوف « ملع ةدايز هعمف « ٌثبثم ِهّنأل ؛ لالب ةياورب
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 يفنو لالب تابثإ نيب عمجلا فيك : تلق نإف : يقارعلا ةعرز ويأ لاق

 هنع بيجأ : تلق ٠ ةدحاو ةرم يف لَك يبنلا عم امهلوخد عم « ةماسأ

 : هجوأب

 هببسف ةماسأ يفن امأو « ملسم حرش » يف ٌيوونلا لاق : ( اهدحأ )

 ةماسأ ىأرف « ءاعدلاب اولغتشاو « بابلا !.ةلغأ ةبعكلا اولخد امل مهنأ

 ٠ تيبلا يحاون نم ةيحان يف ءاعدلاب ةماسأ لغتشا مث « وعدي لكي يبنلا

 هآرف « لَو يبنلا ىَّلص مث ٠ هنم بيرق لالبو . ىرخأ ةيحان يف لي يبنلاو
 ملف « ةفيفخ هتالص تناكو « هلاغتشاو هدعبل ةماسأ هري ملو « هبرقل لالب

 اهيفن هل زاجو « ءاعدلاب هلاغتشاو هدعب عم بابلا قالغإل ؟ ةماسأ اهري

 . اهب ربخأف « اهقّقحتف لالب اًمأو « هَّئظب ًالمع

 ٠ ٍةجاحل هلوخد دعب هنع باغ ةماسأ نوكي نأ لمتحُي هنأ : ( يناثلا )

 هللا همحر يدلاو لاق : ٌئقارعلا ةعرز وبأ لاق . هتالص دهشي ملف

 ثيدح نم رذنملا نب ركب وبأ هاور ام لدي : ©« يذمرتلا حرش »يف

 ولدلا ىف ءامب هيتآ تنكف « ةبعكلا ىف ًاروص ىأر ِهكَي ىبنلا َّنأ » : ةماسأ

 ناكر داما لهل جيتي ناكل ةئاسإ رح قنا: لاق« نول ترهب

 . حتفلا موي هلك كلذ

 لمحُي نأ يدنع هبشألا : « هحيحص ٠ يف نابح نبا لاق : ( ثلاثلا )
 : نيبراقتم نيلوخد ىلع ناربخلا

 لصي ملو عادولا ةّجَح يف : رخآلاو . هيف ىّلصو حتفلا َموي : امهدحأ
 : ٌيراخبلا حراش بلهملا لاق اذكو « ٌداضت امهنيب نوكي نأ ريغ نم « هيف

 . ىرخألا يف ٌلصي ملو امهادحإ يف ىَّلص « نيترم لخد نوكي نأ لمتحي
 نب ليعامسإ نع ناخيشلا هجرخأ امب كلذ ديأتيو : يربطلا ٌبحملا لاق

 تببلا لي هللا لوسر َلَخَدَأ : ىفوأ يبأ نب هللا دبعل تلق : لاق دلاخ يبأ
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 امل ٌفلاخم نابح نبا هب عمج ام : « يذمرتلا حرش يف هللا همحر يدلاو

 وهو دحاو وخد يق وه امّتِإ ةماسأو لالب فالتخا نوك نم « حيحصلا يف

 عمجُي نأ زوجي هتالص يق ةماسأ نع يذلا قالتخالا معن ٠ حتفلا موي

 نأ مّدقت دقو : تلق . نيترفس وأ ةرفس يف امإ ء نيلوخد يف هنأ امهنيب

 . ةدحاو ةرم الإ ةبعكلا لخدي مل ِهِكَي يبنلا

 ءاعدلا يهو « ةيوغللا ًةالصلا لالب تابثإب دارملا َّنأ : ( عبارلا )
 نع « يذمرتلا حرش » يف هللا همحر يدلاو هاكح « ةيعرشلا ةالصلا ال

 نبا لوق هٌدري ٠ دساف ٌباوج وهو : لاق « ةيعكلا يف ةالصلا عنم نم ضعب

 هقرط ضعب يق هلوقو ١ ئّلص مك هلأسأ نأ ٌتّيسنو : « حيحصلا ١ يف رمع
 . نيتعكر ىّلص هّنأ : « يراخبلا حيحص » يف

 : ناتدئاف ثحيملا اذهب قلعتيو

 نمز يف تييلا نأ ملعا . تيبلاب هلك هتالص ناكم يف : ىلوألا

 . ةدمعأ ةتس ىلع ناك كي يبنلا

 هراسي نع ًادومع لعج هنأ : ٌيراخبلا دنع ةياور يف ءاجف )١(

 . هءارو ةدمعأ ةثالثو هنيمي نع نيدومعو

 نع ًادومعو هراسي نع ًادومع لعج هّنأ : ىرخأ يف ءاجو (؟)

 . هنيمي نع ًادومعو هراسي نع نيدومع : ملسم ةياور يفو ( 7 )
 لبقتساو « هرهظ فلخ بابلا لعج هَّنأ : هيلع قفتملا ثيدحلا يفو

 هنأكف « عرذأ ٌةئالث رادجلا نيبو هنيب .٠ تيبلا ُجِلَي نيح لبقتسي يذلا ههجوب
 هتالص ناكم ّنِإ : لاقي نأ نكميف : تلق . ّيناميلا نكرلا ةهج لبقتسا

 ةهج ٌلبقتسم ههجوو « ةبعكلا بابل هرهظو يلصملا فقي نأ وه بيرقتلاب
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 هنيبو « عرذأ ةثالث ّيمامألا رادجلا اذه نيبو هنيبو « ٌيناميلا نكرلا رادج
 . ٌدحاو ٌعارذ هراسي ىلع يذلا ةبعكلا رادج نيبو

 لئاوأ يف يراخبلا ىور دقو . تيبلاب كك هتالص ددع يف : ةيناثلا
 معن : : لالب هل لاقف ؟ كلذ نع ًالالب لأس هنأ رمع نبا نع : ةالصلا باتك
 هيف دانسإب ٠ « دواد يبأ ننس » يفو « يئاسنلا ًاضيأ هاورو . نيتعكر ىَلص

 باطخلا نب ٌرمعل تلق : لاق ناوفص نب نمحرلا دبع نع . ٌففعض
 ىَّلص : لاق ؟ ةبعكلا لخد نيح ِئي هللا لوسر عنص فيك : هنع هللا يضر
 ( ١9/5 بيرثتلا حرط )هجولا اذه نم ةبيش يبأ نبا هاورو . نيتعكر
 اهجرخأ رمع ركؤذ نودب اذه ناوفص ةياور ( ىرقلا ) يفو
 . ( :0ا9ل). دمحأ

 اوكا



 يناميلا نكرلا مالتسا لضف

 ناكملا اذه لئاضفو . ةفرشملا ةبعكلا نكر وه : ٌئناميلا ٌنكرلا

 . ةليلج هايازمو «٠ ةميظع

 ناكو « ةفيرشلا هديب هملتسا ِكك ىفطصملا َّنأ يه هل ةليضف مظعأو

 . ةعورشم ةتباث ةّيوبن َةَّنس تراصف « ًاريثك كلذ لعفي

 رمع نب هللا دبع ناكو . ( هفاوط ّلك يف رجحلاو َيناميلا نكرلا ملتسي

 نب زيزعلا دبع هدانسإ يفو « ٌئئاسنلا هجرخأو : يرذنملا لاقو . هلعفي

 . ( 7/8 /7 « نئسلا ١ ىف اذك ). لاقم هيفو « داّوَر ىبأ

 نبا نع « ّيرهزلا نع « رّمْعَم نع « فّبصملا » يف قازرلا دبع ىورو

 . ( 477 /* ) .( ِنيّيناَمَيلا نينكؤلا الإ تيبلا نم ُمِلَتسي ال ِِلكي هنأ ) : رمع

 نبا نع « ٌيرهزلا نع . رمعم نع « فّنصملا ١ يف قازرلا دبع ىورو
 ٌدوسألاو نكرلاو َّيناميلا نكذلا ُملتسي ناك كي هللا لوسر ْنأ ) : رمع

 . ( 47/5 ) . ( نيرخآلا ملتسيالو

 عمس هَّنأ : راسي نب بئاسلا نب ديعس نع , ًاضيأ قازرلا دبع ىورو
 عّدي ال هتيأرف : لاق ٠ تيبلاب رمع نبا عم فاط هَّنأ : ثّدحُي ّيفقثلا ًافيطغ

 . ( 45/0 ) فاوط لك يف امهملتسي نأ نيّيناميلا نينكرلا

 « ىناميلا نكرلل ِةِلي همالتسا توبث ىلع ٌلدت ثيداحألا هذهف : تلق
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 . اهيلع قدم ةطيخص هس وهو + كلذ: قلع هدعب نم ةباكسملا لَمَعَو

 نبا حّرص نكل « روهشملا فالخ وهو « هليبقت يف فالخلا امنإو
 ٌبَحتساو : لاقف « ضعبلا دنع كلذ بابحتساب « حتفلا ١ يف رجح

 . ( 5/8 /* )ًاضيأ يناميلا نكرلا ليبقت مهضعب

 مامإلا ىلإ هبسنو « ٌينامركلا نع « ةريهظ نبا ًاضيأ كلذ ركذو
 هنأ دمحأ نع ةياور انباحصأ نم ينامركلا لقنو : لاقف . دمحأ

 نكل ًاروهشم نكي مل نإو ليبقتلاو : لوقأ ( 17 فيطللا عماجلا ). هلَبُي
 اذإ هلكت هللا لوسر ناك ) : لاق « ساّبع نبا نع ةنسلا ىف هديؤيام ءاج

 نبا هلقنو « « هخيرات » يف يراخبلا هاور . ( هلق يناميلا نكرلا ملتسا
 نبا لقن امك . ءيش هنم سفنلا يفو : لاقو « نئّسلا بيذهت » يف ميقلا

 لي يبنلا ناك ) : ظفلب اذه ساّبع نبا ثيدحل ىرخأ ةياور ًاضيأ ميقلا

 يف مكاحلا اهاور : لاقو ( هيلع هّدخ عضيو َيناميلا نكرلا لبقي

 « دوسألا هب ٌدارملا : لاقو « انه َيناميلا ّنكرلا َلّوَأ هنأ الإ « هحيحص »

 ثيدح ليلدب ٠ ناّيناميلا : امهل لاقي ٠ رخآلا نكرلا عم ًاّينامي ىّمسي ِهَّنإف
 . ةصاخ دوسألا رجحلا هليبقت يف رمع

 هلّبقل لبق ولف ٠ كّنتلَبق ام كلتق كي هللا لوسر تيأر ينأ الول : هلوقو
 يف ساّبع نبا ثيدح : تلق ( 777/7 2« نئسلا بيذهت ١ يف اذك ) رمع

 « دئاوفلا عمج ١ يف اذك ) ًاضيأ ٌيلصوملا هاور يناميلا نكرلا ليبقت

 نكرلا لّبقي ِدَك يبنلا ناك ) : ظفلب ينطقرادلا هاور اذكو ؛ 600000

 . ( هيلع هّدخ عضيو ّيناميلا

 يناميلا نكرلا 4 يبنلا ليبقت : « مارغلا ءافش ) يف ٌئسافلا لاق

 : تّثي ال هيلع هّدخ عضّوو
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 قيرط نم : يأ ٠ ٌتِيثي ال : لوقن نأب . همالك دييقت نم دب ال : تلق

 . اهيف ام عم مّدقت امك « هريغو ٠ ينطقرادلا قيرط نم تبث ذإ . حيحص
 . هلثم ربجني نأ نكمي امم

 اهعفر يتلا تيبلل ىلوألا دعاوقلا ىلع هَّنأ : يناميلا نكرلا لئاضف نمو

 تيل َنِم َدِعاَوصْلا معِحَتِإ مقرب دِإَو# : ىلاعت لاق امك « مالسلا هيلع ميهاربإ
 هنأ ١ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع تبث دقو «[1107 : ةرقبلا] © ُليِعَمَسِإَو

 لكي هللا لوسر نأ ٌخظأل يّنِإ : ناملتسي ال نيذللا نيرخآلا نينكرلا نع لاق
 دواد وبأ هجرخأ + كيبلا دغاوق' ىلع اسيل امهنأل الإ انهمالتسا كرتي.مل

 لوق نم نيخيشلا دنع وهو « 4ا/ا/ ١/ « دئاوفلا عمج » . ها . يئاسنلاو

 روهمجلا ىري كلذلو : تلق ( 774/76 ننسلا جيرخت ١ يف اذك ) . رمع

 . طقف نيّيناميلا نينكرلا ليبقت وأ مالتسا ةنسلا َّنأ

 ىلع هنوكو « هيف دوسألا رجحلا ٌنوك « ناتليضف هلف : لوألا امأ
 . ميهاربإ دعاوق

 سيلو ميهاربإ دعاوق ىلع هنوك « ٌةدحاو ةليضف هلف : يناثلا اَمأو
 . امهنم ٌءيش نيّرخآلل

 عيمج مالتسا « نيعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب نع ءاج دقو

 لوقلا اذهو « ًاروجهم تيبلا نم ءيش سيل : لوقي مهضعب نأو ٠ ناكرألا

 نكلو « ( 49“ /" ) يراخبلا دنع حيحصلا يف وهو « ةيواعم نع ٌيورم

 هذه لاثمأ يف ًاصوصخخ . ىوقتلل برقأو ىنلوأ ةدراولا ةنسلا عم فوقولا

 مل اّنأب : هلوقب لوقلا اذه نع يعفاشلا مامإلا باجأ دقو « ةّيدّبعتلا رومألا

 عبتن اًنكلو ؟ هب فوطي وهو هرجهي فيكو « تيبلل ًارجه امهمالتسا عدن
 مالتسا كرت ناكل « ًارجه امهمالتسا كرت ناك ولو « ًاكرت وأ ًالعف ةّنسلا
 . ( 4175 /” حتفلا ) هب لئاق الو اهل ًارجه ناكرألا نيبام
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 : لاق هنأ 25 يبنلا نع رمع نبا اور ام : ما وس كل

 0 يي

 . «دنسملا» يف دمحأ اذكو : تلق ( 774/7 )

 , ًاماحز نينكرلا ىلع محازت كّنِإ : رمع نبال ريمع نب ديبع لاقو

 « لعفأ ْنِإ : لاقف « همحازُي لي هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ تيأر ام

 لاق . « اياطخلل ٌةراَفك امهَحْسَم َّنِإ ١ : لوقي لي هللا لوسر تعمس ينإف
 . ( 58/١ )هظفلب يذمرتلا هاور : « دئاوفلا عمج يف

 ثيدح اذه : لاقو ّجحلا باتك رخاوأ يف يذمرتلا هاور دقو : تلق

 . ها. نسح

 طفي: اجوتالمتا نإ 3:4 طفلا هسيحلا »نت هع ءاووو

 . © اياطخلا

 نبا اذكو 4 دانسإلا عيد : لاقو مكاحلا هاور : ٌيرذنملا لاقو

 ها .«اياطخلا ٌطحي امهُحْسَم » : ظفلب « هحيحص » ىف ةميزخ

 . (7154/7 بيغرتلا )

 نب ديعس ينثدح : لاق هّدج نع ؛ ةكم رابخأ » يف ٌئقرزألا ىورو

 0 ا 0

 ا

 ء« فيعض رمعو « فيعض نامثعو . قودص اذه ٌديعس : تلق

 . فيعض هدئس ثيدحلاف ٠ لضعم دنسلاو

 . جاس نب نامثع نع « ديعس ينثّدح : لاق هدج نع يقرزألا ىورو

 دوا



 نمي زسملا نإ نب ريع ليغ نيم د رع ليم نير علام
 . هل بيجتسا اعد ّمث « ٌيناميلا نكرلا ىلع هدي عضو نم : لاق ٍدهاجم
 . كلذ انلعفف « كلذ لعفنلف ٍجاّجحلا ابأ ايانب ْمُق : هل تلق : لاق

 ١ نامثع هيف ؛ فيعض هدنسو « ٍدهاجم ىلع فوقوم رثأ اذه : تلق

 . لاقم امهيفو «٠ ريهزو

 فورعملا ٌييعباتلا مامإلا « رْبَج نبا وهو « ٌدهاجم وه « ٍجاّجحلا وبأو

 . ةلادعلاو ملعلاو لضفلاب

 نع « جاس نب نامثع ىلإ هدنسب يقرزألا هاور « ٌعباتم هلو : تلق
 . دهاجم نع « نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « دوسألا نب نامثع

 وهف « جاس نب نامثع الإ ٌتاقث هلاجر دنسلاو « ٌةقث اذه ٌنامثعو

 نكرلاو ٌيناميلا نكرلا نيب َّنأ ينغلبو : ٌدهاجم لاق دنسلا اذهبو
 هناحبس هللا قلخ ذنم كلانه مه « هنوقرافي ال كلم فلأ نيعبس دوسألا

 . تيبلا

 . ٌفيعض هّنأ مّدقت هدنسو . دهاجم ىلع فوقوم ٌدْنأ اذهو : تلق

 . امهنع هللا يضر ساّبع نبا ىلع فوقوملا قباسلا رثألا هل دهشي هنكلو

 َّنأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءاج ام : ٌيناميلا نكرلا لئاضف نمو

 نمف - َيناميلا نكرلا : ينعي اكلم نوعبس هب َلِكُو :  لاق كي يبنلا

 يف انتآ انّير ٠ ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ ّمهللا : لاق
 نبا هاور ) « نيمآ : اولاق « رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا

 . ( 988 /7 « نئسلا ١ يف هجام

 يف اذك ) ٌلوهجم وهو ّئكملا ديوُس يبأ نب ديمُح هدئنس يفو : تلق
 .( 7١7/١6 بيرقتلا »
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 يدع نبا هركذ : اذه ديمُح ةمجرت يف « بيذهتلا ١ يف رجح نبا لاقو

 : اهنم « تاظوفحم ريغ ءاطع نع ٌثيداحأب شاّيع نبا هنع ثّدح : لاقو

 . ( 57 /” )نكرلا دنع ءاعدلا لضف ثيدح

 « دئاوزلا ١ ىف هنأ هجام نبا ننس ىلع « هتيشاح » يف ٌيدنسلا ركذو

 ىلع ملكت ام هنأ الإ دئاوزلا نم ثيدحلا َّنأ ىلع كدي اذهو : لاقو
 مالك ىهتنا . ظوفحم ُديغ ٌثيدح هنأ ىلع ُلُدَي ام ُيريمَّدلا ركذو « هدانسإ
 . ٌيدنسلا

 بيغرتلا يف اذك ) انخياشم ضعب هنّسح : ٌيرذنملا لاق نكل : تلق

)2 . 

 نكرلا ىلع : باطخلا نب رمع نب هللا دبع ليلجلا ٌيباحصلا لاقو

 دوسألا ىلع َّنِإو . امهب ٌرمي نم ءاعد ىلع نانّمؤي نالّكوم ناكّلَم ٌيناميلا
 . ( 74١ يقرزألا هاور ) ىصحُي ال ام

 . ليج ةدئسو : تلق

 تاومسلا هللا قلخ ذنم ئناميلا نكرلاب ٌلّكوم ّكَلَم : ٌدهاجم لاقو
 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف اننآ انّبر : اولوقف « نيمآ : لوقي « ضرألاو

 . ( 5١” ىقرزألا هاور ) . رانلا باذعانقو ةنسح

 ٌفيعض وهو « ٌئيكملا زمرُه نب ملسم نب هللا دبع هدنس يفو : تلق

 : ساّبع نبا لاقو . ٌتاقث هلاجر ةيقبو ( 500/١ ©« بيرقتلا ىف اذك )

 يسن نإف « اعد ْنَمِل نونّمؤي , كلم َفلأ ٌنوعبس هيلع ضوح نينكرلا نيب
 . 41/0« هفنصم » يف هدنسب قازرلا دبع هاور . هل رفغا َمِهَّللا : اولاق

 . هيف ُمّلكتم ٌتفيعض وهو ؛ تايزلا ذاعم نب نيساي هدنس يفو : تلق
 . فيعض فوقوم نأ اذهف
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 - اهيق سيل - فيعضو حيحص نيب ام  راثآلاو ثيداحألا هذهو

 ّيناميلا نكُولا للضف ىلع ُلُدَت يهو . بوذكم الو عوضوم - هللا دْمحب
 . هفرشو

 . اكلم نكرلاب لّكو هللا َّنأ اهضعب يف ذإ ؛ اهتيب ٌضراعتلا رهظي دقو

 َنيعبس : ةياور يفو « اكلم َنيعيس : ةياور يفو . نيكَلَم : ةياور يفو
 . كلم َفلأ

 : مهنمو « اهتيب عمجلا ة يرام ىلإ هلحلا لهآ نم نا لاغإ كفو

 قوس ريثم ١ طوطخملا هباتك يف ع ا

 « مارحلا هللا تيب ٌجح ىلإ مانألا

 ثيدحو « ءاعد ّلكل ٌماع نيكلملا ثيدح َّنأ : همالك لصاحو

 . خلا ةيفاعلاو ّرقعلا كلأسأ نإ ٌمهَّللا : هلوقب اعد نّمِب ٌيصاخ َنيعبسلا
 . خلا انتا انّير : لوقي نمب ٌصاخ كلملا ثيدحو

 هذهو  ةمايقلا موي هملتسا نّمل دهشي هّنأ : ّئناميلا نكرلا لئاضف نمو

 تيأر ىّنكل . دوسألا رجحلل كلذ َّنأ روهشملا َّنأل  ةروهشم تسيل ٌةّيزملا
 هللا تعبي » : ساّبع نبا هاور ام : يهو تاياورلا ضعب يف ًاتباث كلذ

 ٠ ناتفشو ناناسلو ناتيع امهلو ةمايقلا َموي ّيناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا

 يف ٌئناربطلا هاور : ٌئرذنملا لاق «  ءافولاب امهملتسا نمل نادهشي

 0 . (7//711 بيغرت )ها « ريبكلا »

 ( 7847/7 « دئاوزلا عمجم : )امهفرعأ ال نالجر هيف : ٌئمثيهلا لاقو

 1 ل رت ا اا

 هل « سيبق يبأ نم مظعأ ةمايقلا موي ُيناميلا ٌنكرلا يتأي ٠ : لي هللا لوسر
 يف ٌيناربطلاو . نسح دانسإب ٌدمحأ هاور : ٌيرذنملا لاق « ناتفشو ناناسل

 0 . 7//7١1( بيغرت ) . « طسوألا»

 1ك



 ةبعكلا ءانفب انك !ًابجع تيأر : لاق هَّنأ ٌيبعشلا نع َةَريِهَظ نبا لقنو

 ٠ ناورم نب كلملا دبعو . ٌبعصم هوخأو « ريبزلا نب هللا دبعو « انأ
 نكرلاب ُذُحأيَلَف  ٌلجر ٌلجر مُقَيِل : مهثيدح نم اوغرف نأ دعب اولاقف
 اولاق مث « ةعّس نم يطعُي هّنإف ؛ هتجاح ىلاعت هللا لأسيلو ٠ ٌئناميلا

 نكرلاب ذخأف ماقف « ةرجهلا يف دولوم لوأ كّنإف ؛ ًالوأ مُك : هللا دبعل

 ةمرحب كلأسأ « ميظع لكل ىَجرُت ٌميظع كّنإ ّمهّللا : لاق مث ئيناميلا

 ايندلا نم يتتيمت ال نأ « كي كين ةمرحو « كشرع ةمرحو : كهجو

 . سلجو « ءاجو « ةفالخلاب ٌيلع َمَلسُيو . زاجحلا ينّيثوت ىتح
 لك بر كّنإ ٌمهّللا : لاقف ّيناميلا نكرلا ذخأف : ٌبعصم هوخأ ماق ّمث

 يتئيمُث ال نأ ؛ ءيش ّلك ىلع كتردقب كلأسأ ٠ ٍءيش لك كيلإو ٠ ءيش
 , ءاجو « نيسحلا َتنب ةنيكُس ينَجّوزَتو « قارعلا ينّيَّلوت ىتح ايندلا نم

 لو

 ٌبر ّمهّللا : لاقو ٌيناميلا نكرلاب ذخأف ناورم نب كلملا دبع ماق مث

 كلأس امب كلأسأ «رفَقلا دعب تابنلا تاذ ضرألاو « عبسلا تاومسلا

 او اب تناصر كيرصو رح لاراب رحال داب

 قبل ل تح نحل م ال نأ « كتيب لوح نيفئاطلا ٌّقحبو ٠ كقلخ عيمج

 0 هك ةيمارب تينا الإ .؟ةح1 يقرا الز اهبر غو: نزلا نرش

 . نسلجو
 , َّمهّللا : لاق مث نكرلاب ذخأ ىتح ٌّرمع نب هللا دبع ماق مث

 0 ا م ا ا

 يل بجوت ىتح ايندلا ّنم ينتيمت ال نأ « كقلخ عيمج ىلع كتردقب
 . ةّنجلا

 هللا دبع َرّشُبو « لأس ام ّيطعأ دقو دحاو ّلك تيأرف : ٌئيبعشلا لاق

 . ةّنجلاب

 ول



 . ؟ ىَرْشُبلا هجو ىلع ليلدلا ام : لوقي نأ لئاقلو : ة َريهَظ نبا لاق

000 
 هل ئيبنلا َدَعَو دقو « كلذ دعب هدصب تفك دق ناك رمع نبا َّنأ : لوألا

 ْ . « يراخبلا حيحص » يف امك « ةّئجلاب كلذب َيِلْثبا نم

 ةباجإ ىلع ٌّلدأ كلذ ناك « هولأس ام اوطعأ امل ةثالثلا َّنأ : يناثلاو
 َرمع نبا اندّيس ناكو . هئاطع ةعّسو هللا مركب قئاللا وه ذإ ؛ عيمجلا ءاعد

 يف اذك هبقانم يف امك « لّهجُت ال يتلا ةناكملاب حالصلاو دهزلاو عرولا نم
 . 55 ص« فيطللا عماجلا »
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 هلضفو مزتلملا

 نع كلذ تبث امك « ةبعكلا بابو دوسألا رجحلا نيب ام وه : مّرتلُملا

 741/١ يقرزألل «ةكم خيرات» ذّوعتملاو ئعدُملا : هل لاقيو . ساّبع نبا

 يممسو 47” صا فيطللا عماجلا»و «١95/١6 مارغلا ءافش : و

 . هدنع نوعديو هنومزتلي سانلا َّنأل ؛ مزتلملاب

 . ءاعدلا اهيف باجتسُي يتلا نطاوملا نم هنأ تبث كلذلو « ٌميظع هلضفو

 . مزتلملاب ِهيّمكو هيعارذو هردصو ههجو عضو هي يبنلا َّنأ تبث دقو
 : تلق ةكم كي هللا لوسر حتف اّمل : ناوفص نب نمحرلا دبع لاق

 عنصي فيك ٌنرّظنألو - قيرطلا ىلع يراد تناكو- يبايث نسبلأل

 وه ةبعكلا نم جرخ دق كي يبنلا تيأرف ء ُتقلطناف ٠ ِهكَي هللا لوسر
 اوعضو دقو « ميطحلا ىلإ بابلا نم تيبلا اوملتسا دق « هباحصأو

 لاقو « دواد وبأ هاور . مهطسو هلي هللا لوسرو «٠ بابلا ىلع مهدودخ

 : ينطقرادلا ركذو « هب جتحُي الو ٍدايز يبأ نب ديزي هدانسإ يف : يرذنملا

 دنع ةياور يفو ( ؛« نئسلا ١ "806 /7 ) دهاجم نع هب دّرفت اذه ديزي َّنأ

 . بابلاو رجحلا نيب ام بابلا ًامزتلم كلك هللا لوسر تيأر ١» : دمحأ
 لذب » يف اذك ) ؛« لكك هللا لوسر عم تيبلا نيمزتلم سانلا تيأرو

 . ( ١590/46 درهجملا

 بابلا نيب تيبلا مزتلا دقو - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 هاور . ( همزتلا لكي هللا لوسر تيأر يذلا ناكملا هللاو اذه ) :  رجحلاو
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 , رجحلا ملتسا مث « فاط هللا دبع نأ : دواد يبأ ةياور يفو . هجام نبا
 « اذكه هيّمكو هيعارذو ههجوو هردص عضوف « بابلاو نكرلا نيب , ماقأو

 يف اذك ( هلعفي لَك هللا لوسر تيأر اذكه ) : لاق مث « طيش ااميطتتو

 . دواد ىبأل « نئنسلا »

 ا

 ها ا ل و ا

 . ميطحلا

 هيف فقوف « ًاعيمج مهٌعسي مزتلملا يف ًاعضوم اوري مل ؛ مهترثكلف
 . ميطحلا ىتح رادجلا نم يقب ام مهبلاغ مزتلاو . مهضعب

 نطاوم نم ثارجم نطومو 2« ءاعدلا باوبأ نم باب مزتلملاو

 . دصقلا ّمصو « ةّينلا تقدص اذإ « ةباجتسالا

 هيف باجتسُي ٌعضوم مزتلملا » : لاقف كي هللا لوسر كلذب انربخأ دقو

 وع تيدحلا اذهو + اهباجتسا الإ ( ةرعو دبع هيف هللا اعوام + ءاغذلا

 . مزتلملا يف ءاعدلا ةباجإب لسلسملا ثيدحلا

 انديس نع « اهنم ةددعتم قرط نم ًالسلسم - هللا دمحب - هانيور دقو

 خيشلا انخيش انربخأ : لاق هللا همحر  ٌيكلاملا يولع دّيسلا دلاولا مامإلا

 « ْيجْنّزرَبلا ليعامسإ نب ُدمحأ دّيسلا ةمالعلا انربخأ : لاق نادمح رمع

 هللا ٌبسح َناميلس نب دمحم خيشلاو « ٌُيرتولا رهاظ نب ٌئلع دّيسلاو

 دمحم انربخأ : لاق « ٌيولهدلا ٌينغلا دبع خيشلا انربخأ : اولاق ٠ ٌكملا

 : لاق « ٌيراصنألا نيسح دمحم خيشلا انربخأ : لاق « ٌيدنسلا دياع

 ع ل



 انربخأ : لاق « ٌنبرغملا هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم انريخأ

 نيدلا ءالع 0000 خيشلا انربخأ : لاق ٠ ٌيرصبلا ملاس نب هللا دبع

 انربخأ : لاق ٠ ٌيكبسلا ليلخ نب دمحأ باهشلا انربخأ : لاق « ٌىلبابلا

 ايركز يضاقلا انربخأ : لاق ٠ ٌئطيغلا ٌيلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا

 انربخأ : لاق « ٌينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا انربخأ : لاق « ٌئراصنألا

 انربختأ : لاق ٠ ةعامج نب زيزعلا دبع نيدلا رع نب ركب وبأ نيدلا فرش
 انربخأ : لاق « نالع نب ٌئيكم انربخأ : لاق « ٌُئِرِمُعلا هللا لضف نب ىيحي

 « يونزغلا دوعسم نب رايدزيا حتفلا أبأ تعمس : لاق ؛ ٌىَفلَّسلا رهاط وبأ

 تعمس :لوقي «نابللا رصن نب دمحم نب ّيلع نسحلا ابأ تعمس :لوقي

 مساقلا ابأ تعمس :لوقي ناجرجب يمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا ابأ

 نب نسح نب دمحم تعمس :لوقي رصمب راّربلا فلخ نب دمحم نب ديبع
 وهو ءّيكملا سيردإ نب دمحم ركب ابأ تعمس :لوقي ّيراصنإلا دشار
 :لوقي «ّيديمحلا ريبزلا نب هللادبع تعمس لوقي «ّيديمحلا ٌقاَرو

 تعمس :لوقي رانيد نب ورمع تعمس :لوقي ةنييع نب نايفس تعمس
 :لوقي هك ّيبنلا تعمس :لوقي امهنع هللا يضر ساّبع نب هللادبع

 لاق ؛«اهباجتسا الإ دبع هيف هللا اعد ام ءاعدلا هيف باجتُّسي عضوم ٌمزتلملا»

 لإ «ثيدحلا اذه تعمس ذنم طق لجو ِّزع هللا توعد ام هللاوف : ساّبع نبا

 هيف لجو ّع هللا توعدف رمأ ىنّمهأ ام هللاو انأ :ٌرورمع لاقو . ىل باجتسا

 . ايش نبا نم ثيدلحلا اذه تعمس للم ءينباجأ لإ

 لك لاق اذكهو . كلذك : ٌيديمحلا لاقو . كلذك : نايفس لاق

 انأو : لاق هللا همحر  دلاولا اندّيس ىلإ لصو نأ ىلإ ةاورلا نم دحاو

 . اهتباجإ ترهظو « ةريثك رومأب مزتلملا يف هللا دمحب توعد

 ةيويند « ةريثك رومأب مزتلملا يف هللا توعد هللا دمحب  انأو : تلق

 يف اهروهظ وجرأو « ةيويندلا يف اهتباجإ يل ترهظف «٠ ةيورخأو

 ١ه



 , ًالسلسم « افشلا » يف ضايع يضاقلا هجرخأ ثيدحلا اذهو . ةيورخألا

 نب نسحلا نب دمحم نع « قيشر نب نسحلا نع « ٌيورهلادمحم نب دمحأ

 ام » : لوقي ِةلِلَي هللا لوسر تعمس : هثيدح ظفلو « روكذملا هدنسب ١ دشار

 د 5 م . :
 انأو : يار لك لاقو . « هل ٌبيجتسا الإ « مزتلملا اذه يف ءيشب دحأ اعد

 . يل َبيجتسا الإ « هتعمس ذنم ءيشب هللا توعدام

 هجو نم ©« سودرفلا دنسم ١ يف ٌئمليدلا هجرخأو : بّيطلا نبا لاق

 . ًالساسم رخآ

 نم ٌبيرغ ٌرسح ٌثيدح اذه : ٌيدسم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نب دّمحم ًالسلسم هب درفت «٠ ساّبع نبا نع « رانيد نب ورمع ثيدح

 ريبزلا يبأ ثيدح نم ّيوُر دقو « هنع « ّيديمحلا بتاك ٌئكملا َسيردإ

 ىف :تييتلاو < نوصنم نب ةيعبمةرع] امك اقوقومي سماكعا نبا قع
 مكح يف وهف « ًايأر نوكي ال هلثمو « ٌئوق ٌدهاش وهو « « امهننس »

 هيلع مدآ َّنأ : هدنسب ٌئقرزألا هاور ام « مزتلملا لضف يف ءاج امو

 َّمث « نيتعكر ةبعكلا هاجو ىَّلص مث « لزن نيح تيبلاب ًاعبس فاط مالسلا
 « يترذعم لبقاف « يتينالعو يتريرس ملعت كُن َمهّللا : لاقف مزتلملا ىتأ

 ينطعأف يتجاح ملعتو « يبونذ يل رفغاف ٠ يدنع امو يسفن يف ام ُمّلْعَتو
 هنأ ملعأ ىتح ًاقداص ًآنيقيو ٠ يبلق ُرْشابي ًاناميإ كلأسأ ين َمهّللا . يِلاؤُس

 ىلاعت هللا ىحوأف « ّيلع تيضق امب اضرلاو ٠ يل تبتك ام الإ ينّبيصي نل
 ٌدحأ اهب ينوعدي نلو «٠ كل تبجتساو يتاوعدب ينتوعد دق مدآ اي ) : هيلإ
 تعزنو « هتعيض هنع تففكو ٠ همومغو همومه ٌتفشك ّآلِإ ؛ كِدلو نم

 لك ةراجت ءارو نم هل ٌتْرَجَتو « هينيع نيب ىنغلا تلعجو « هبلق نم رقفلا

 نإ



 فاط ذنمف : لاق ( اهديري ال ناك نإو ٠ ٌةمغار يهو ايندلا هتنأو « ٍرجات

 . يفاوط ةّنس تناك « مدآ

 يبأ نب هللا دبع ىلع ٌفوقوم هّنأ الإ « ٌديج هدنس ربخلا اذهو : ّتْلُق

 ىلإ ًاعوفرم رخآ قيرط نم ُيقرزألا هاور نكلو « موزخم ينب ىلوم َناميلس

 هلاجر ةيقبو . ٌكورتم وهو « َناميلس نب ٌصفح هيفو « هلك هللا لوسر

 . ٌتاقث

 ه؟



 تيبلا ىلإ رظنلا لضف

 سنج نم لعج ىلاعت هللا َّنأ ىري ؛ اهلضفو تادابعلا عاونأ عّبتت نم

 ىلع بائي ٌةْنُس « حابم يفولأم لك عون نمو « ًةدابع ناسنإلا دنع ٍةداع لك
 ٌةدابع وه « ٌدظن « ةيؤرلاو رظنلا دّرجم يف ؛ ىفوألا ءازجلا ىزجُيو اهلعف

 مارحلا تيبلا ىلإ رظنلا وه كلذ ٠ اهيلع باثي « ًةلضاف
 . « ٌةدابع ٍةبعكلا ىلإ ٌرَظنلا ١ : ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع تور

 . خيشلا وبأ هاور

 . ٌفيعض هدانسإو : /14١1/ ©« رينملا جارسلا » يف ٌيزيزعلا لاق

 تادابعلا عاونأ ىلع تامحرلا ميسقت : سابع نبا ثيدح يف درو دقو

 . ةمحر َنيرشعب اهنم تيبلا ىلإ رظنلا ّصخو « تيبلاب ةقلعتملا

 نورشع» ٍةليلو موي ّلك تيبلا اذه ىلع لزني » : كو هللا لوسر لاق
 لوح نيفكاعلل َنوعبرأو «٠ تيبلاب َنيفئاطلل اهنم نوتس 2. ٍةمحر ةئامو

 لهأ ىلع هللا ُلِزَنُي : ةياور يفو « « تببلا ىلإ َنيرظانلل ٌنورشعو « ِتيبلا
 : ةلصيلا ةوعيرأ # اهين لاقو 4 ةمضر ةتامو: ةيرشع اكن وهي رجلا
 (« ئىَرِقلا ١ يف اذك ) ٌئقرزألاو ءرذ وبأ امهجرخأ .نيقكاعلل لقي ملو

 .(؟90 ص
 ىف ٌيناربطلا هاور : ؛« ةنسحلا دصاقملا ١ يف ٌيواخسلا لاق

 راحل قوبل + ةووسلو روب د ررالاو نر ةنمجاعتا
 ةورشعو و نيفئاطلل نرْبَف ا ةمحر هلام: مهضعي ظلوا + هنف#
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 ةكمب هيف ٌتيلمأَو : ٌيواخسلا لاقو . ساّنلا رئاسل اهُلثمو « ةّكم لهأل

 . ها . ٌئقارعلا هنّسحو « ٌدئاوف هيف ًاءزج

 ٌيقهيبلا هاور : لاقو « اذه ساّبع نبا ثيدح ُيرذنملا ركذو : ُتْلُق
 ةيفيك يف ٌيربطلا ظفاحلا ملكت دقو « ( 7/75١6 بيغرت ) نسح دانسإب

 امك كلذ ةصالخو « داجأو ضافأو ؛ عون لك ىلع تامحرلا هذه ةمسق

 : نيهجو ىلع ٌلَّوأتي تامحرلا هذه ميسقت َّنأ وه ؛ يل رهظ

 ردق ىلع ال ؛ ىمسملا ىلع ةّيوسلاب مهنيب تامحرلا ةمسق : لوألا

 َنورشع رظان ٌلكلو « ةمحر َنوتس فئاط ّلكل لصحيف « ًةرثكو ٌةَلَق لمعلا
 . نوعبرأ ّلصم ّلكلو ؛ ةمحر

 ددعلا يف لمعلا ردق ىلع مهنيب اهتمسق  رهظألا وهو :  لاق : يناثلا

 نيب نورشعلاو « مهّلك نيفئاطلا نيب ةمحر ٌّنوتسلا نوكتف «٠ فصرولاو

 يف ريفغلا ٌمجلا كرتشي ىتح « نيلصملا نيب نوعبرألاو « مهّلك َنيرظانلا
 ركذو . ةريثك تتامحرب دحاولا درفنيو «٠ تامحرلا كلت نم ةدحاو ةمحر

 . هجولا اذهل هراهظتسا ديؤت ًارومأ

 ليي ىلوألا نيتياور ثيدحلل مّدقت امك : « ىَّرِقلا ١ يف ركذ دقو

 لاق « « دجسملا لهأ ىلع لزني » : ةيناثلاو . «تيبلا اذه لهأ ىلع

 ةكم دجسمب ديري نأ زوجي لب « نيتياورلا نيب ٌداضت الو : ٌيربطلا ظفاحلا

 َرطَس َكَهَجَو ٍلَوُف » : ىلاعت هلوق ليلدب « ٌدجسم هيلع قلطُيو « تيبلا

 وهو « ةعامجلا دجسم ديري نأ زوجيو « 1144 : ةرقبلا] © ٌراَرَحْلا ِدِجْمَمْلَ
 « دجسملا لهأ ىلع ليزنتلا « تيبلا ىلع ليزنتلاب دارملا ٌنوكيو « رهظألا

 . دجسملا يف ةنئاكلا تادابعلا عاونأ ىلع تمّسُق اذهلو

 ٌرظنلا » : لَك يبنلا نع « هدج نع « هيبأ نع « دمحم نب رفعج نعو
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 يف اذك « مارغلا ريثم ١ بحاص هجرخأ . « ٌةدابع مارحلا تيبلا ل
 . « ىّوَقلا

 . قباسلا اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح هل دهشي : تلق

 ِإ
, 

 « ةدابعلا هذه لئاضف نم ٍةلمُج نع فلسلا نم ريثك رّبع دقو : تلق
 نمل ليوأتلا باب تحت لخدتو « هدوهشو هتفرعمو هقؤذت نيسحب لك

 ساّيع نبا نعف ٠ كلذ هسفن يف عقو نإ ٠ كلذ نم ًائيش هرظن يف كتي
 . ٍناميإلا ٌضحم ةبعكلا ىلإ رظّنلا : لاق هنأ امهنع هللا يضر

 . ٌةدابع ةبعكلا ىلإ رظنلا : لاق هنأ ٍدهاجم نعو

 ًاناميإ ةبعكلا ىلإ رظن نم : لاق هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس نعو

 اهعوكرو اهمايق « ةنس ةدابع لدعي تيبلا ىلإ رظنلا : لاق ءاطع نعو
 . اهدوجسو

 ًاقيدصتو ًاناميإ ةبعكلا ىلإ رظن نم : لاق ٌيندملا بئاسلا نبأ نعو
 بحاص امهجرخأ . رجشلا نم قرولا ٌتاحتي امك « بونذلا هنع تّناحت

 . « مارغلا ريثم »

 مئاقلا مئاصلا ةلزنمب هيلإ رظانلاو « ٌةدابع تيبلا ىلإ رظنلا : لاق هنعو
 . ٌيقرزألا ةعبرألا جرخأ . هللا ليبس يف دهاجملا تبخُملا « مئادلا
 . 3و ص« ئرِقلا » عضاوتملا عشاخلا عضاخلا : تيخُملاو

 هى



 هبابحتساو تيبلا لوخد لضف

 لخد نم » : خ5 يبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع

 . « هل ًاروفغم ٍةئيس نم ّجّرَخو ٍةنسح يف َلَخَد ٠ تيبلا

 ٌبيرغ ٌنسح ٌثيدح وهو « يزارلا ماّمت هجرخأ : ٌيربطلا ٌتحملا لاق

 . 107 ص «ىرقلا » . حابر يبأ نب ءاطع ثيدح نم

 نب هللا دبع هب دّرفت : لاقو ٠ يقهيبلا هاورو : ٌيقارعلا ةعرُّز وبأ لاق

 . ( 17١ /09ج ) « بيرثتلا حرط » . ٌفيعض وهو « لّمؤملا

 وه ةبعكلا لخد ِةَْي هللا لوسر نأ ) : امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 هجرخأ ثيدحلا . ( حابر نب لالبو ةحلط نب نامثعو ٍديز نب ةماسأو

 . ٌيئاسنلاو « دواد وبأو . ٌملسمو « ٌيراخبلا

 هب ًءادتقا هلوخد بابحتساو « تيبلا لضف نيثيدحلا نيذه يفف : ثْلُق

 . « بيرثتلا حرط » هيلع ٌقفتم اذهو : ٌئقارعلا لاق . مالسلاو ةالصلا هيلع

 ( ريثكلا ريخلا اذه لوصح يف ةبغرو « باوثلا اذهل ًاضّوعت : ًاضيأو

 . ليزجلا لضفلاو
 ًادحأ يذؤي ال ناك نإ تيبلا لوخد ُتحّتساو : ٌئعفاشلا لاق

 يف وه امك « حتفلا يف ناك لي هلوخد : ئقارعلا ةعرُر وبأ لاق . هلوخدب

 أمك « هترمع يف ةبعكلا لخدي ملو « رمع نبا ثيدح نم « نيحيحصلا »

 ملو « امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع « نيحيحصلا ١ يف وه

 هتّجَحو هترمع يف لوخدلا هكرت لعلو « هُجَح يف هلوخد ملعأ اميف لقي

 هال



 امك ٌةلقتسم هس وه امّنإو ١ اهنم سيلو ٠ كسانملا نم هنوك مّهوَتُي الئل
 . مّدقت

 يف ىفوأ يبأ نبا ثيدحو , ِهتَّجَح يف ناك هلوخد : ٌئقهيبلا لاقو

 .اههنيب ةضراعم الق هترمع

 امك حتفلا يف ناك امّنإو « ٌدودرم هتّّجح يف هلوخد َّنأ نم هركذ امو

 ناك هلوخد َّنأ يف فالخ ال : «ملسم حرش » يف ٌيوونلا لاقو « هتمدق

 : كلذ دعب لاق مث « عادولا ةَمَح يف نكي ملو « حتفلا موي

 تيبلا يف ناك ام  هترمع يف : يأ  هلوخد مدع ببسو : ءاملعلا لاق

 هللا حتف اًملف « اهرّيغيل هنوكرتي نوكرشملا نكي ملو ٠ روصلاو مانصألا نم

 . هلوخد لبق روصلا لازأو « هيف ىَّلصو « تيبلا لخد ةكم هيلع ىلاعت

 ٌلعلف ٠ عادولا ةََجَح يف لخدل ؛هركذام ىنعملا ناك ول : تلق

 1 ملعأ هللاو 2 هجوأ هتيدبأ يذلا ىنعملا

 لوخدب تيملا بلقلا ءايحإ » : يف هللا همحر  يدلاو لاق : لاق مث

 نع « «دعس نبا تاقبط » ىفف ةكمب وهو ةرجهلا لبق امأو : « تيبلا

 َّنأ ىلع « اهلتد مالسلاو ةالصلا هيلع هّنأ ٍةّضق ءانثأ يف + ةحلط نب نامثع
 نبا نع ٌينطقرادلا هاور . نيترم حتفلا موي اهلخد هنأ : تاياورلا ضعب يف

 تلقف « هفلخ ٌلالبو ٠ جرخ ّمث « تيبلا لَك يبنلا لخد ) : لاق . رمع
 دغلا نم ناك اًملف ءال : لاق ؟ ِخلكي هللا لوسر ىَّلص له : لالبل
 . «0/١١ بيرثتلا حرط ١ نم ىهتنا . ثيدحلا . ( لخد

 : هللا همحر ةّيكلاملا يتفم دباع دّمحم خيشلا لاق : تلق

 « هكسانم : ىف ريمألا لاق « ًاليل ولو تيبلا لوخد تاّيحتسملا نمو
 قلل نع قع هاون تايرخلا يسرا انف راق يعزل وهاك ركل

 ىهتنا . هنم هَّنإَف ٠ هيف لفنتيو رّجحلا لخديلف
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 نإ ء رجحلا يف يلص » : اهنع هللا ىضر ةشئاع ةدّيسلل ِدِدكَي لاق دقو

 نكلو « تيبلا نم ٌةعطق وه امّنإف ؛ رجحلا يلخداف تيبلا لوخد تدرأ

 يف اذك . « تيبلا ّنِم ةوجرخأف « ةبعكلا اوَنَب ّنيح ٌهورصقتسا كّموق

 .( ١١١ )( كسانلا ةياده ) نم ها . « يواصلا »

 فيدحي لدكساو «٠ تيبلا لوخد ملعلا لهأ ضعب هرك دقو : تلق

 ريرق وهو يدنع نم ِهَي هللا لوسر جرخ : تلاق « اهنع هللا يضر ةشئاع

 را 4 تلقت «نيرح 00 ّيلإ عر ل ل نيعلا

 تبعتأ نوكأ نأ ٌفاخأ ينإ « تلعف ْنكأ مل ينأ تددوو ًةبعكلا ٌتلَخد »
 : ٌدواد وبأو « هحّكصو ؛ ٌيذمرتلاو « ٌدمحأ هجرخأ . « يدعب نم ىيتّمأ

 ليلد هلي هلوخد : لوقن لب « هيف ةلالد الو : ٌئربطلا ٌبحملا لاق

 كلذو « هتّمأ ىلع ةّقشملاب هللع دق ؛ لوخدلا مدع هيئمتو . بابحتسالا

 . بابحتسالا مكح عفري ال

 ىلع ةعبرألا ةمئألا قفتا دقو : « مارغلا ءافش ١ يف ٌئسافلا لاق

 . هلوخد ةرثك هللا همحر كلام نسحتساو « تيبلا لوخد بابحتسا
0 

 ٌمساو كلذ : لاقف « هيلع ردق املك «٠ تيبلا لوخد نع لئس دقو . ىهتنا

 . « جاحلا نبا كسانم ١ : يف اذك « ٌنسح

 « ةروهشملا هتلاسر ىف ٌيرصبلا نسحلا نع « هدنسب ٌئسافلا ركذ دقو

 َّزع هللا ةمحر ىف َلخد « ةبعكلا ّلخد نم » : لكي هللا لوسر لاق : لاق
 جرخ جرخ نمو « لجو َّزع هللا نمأ يفو ١ ىلاعت هللا ىمح يفو « لجو

 . ها(« هلًاروفغم

 لوح : تيبلا لوخد يف رمع نبا نع ١ دهاجم نع ٌئهكافلا ىورو

 . هل ًاروفغم جرخو « ٍةئيس نم جورخو « ٍةنسح يف
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 نإ لب ٠ هيلع آفوقوم ٍدهاجم نع « رخآ ٍدنسب ًاضيأ رثألا اذه يوُرو
 . ةبعكلا ىلع دّدرتلاو لوخدلا ةرثك نسحتسا نيعباتلاو ةباحصلا ضعب

 ءاهقف دحأ ّيجنزلا دلاخ نب ملسم نع « هّدج نع ' ٌيقرزألا ىورف

 : لاق « ةكم

 رثكأ ام : هل تلقف ؛ حتف امّلك تيبلا لخدي راسي نب ةقدص تيأر

 هارآ نأ :يسفت يف دجأل ينإ هللاو : ا

 نع 0 دلاخ 00 نع د و وقتنا قورو

 الاس 1 كايقتل جا يي يا

 ! نيمكر اهنن الصف < ةعكل| ابعت

 نبا نع راطعلا نمحرلا دبع نب دواد نع هّدج نع ٌئقرزألا ىورو

 . ًاجاح ةكم مدق اذإ رمع نبا ناك : لاق  رمع نبا ىلوم عفان نع جيرج
 . هلخدي نأ نم َلوأ ءيشب أدبي مل « ًاحوتفم تيبلا دجوف « ًارمتعم وأ

 لوخد دعب هسفنل ىفلّسلا رهاط وبأ ظفاحلا هدشنأ ام نسحأ امو

 : ةبعكلا

 نياوكلا اياطخلاو حبق يفنب 0 هللاو تيبلا لوخد َدعبأ

 نمآ ٌنالذج وهو لك عجريو اهلك ماسي لب ًالك ٌهاشاحف

 . ةبعكلا لوخد بادآ : يه ٌةمهم ٌةدئاف ثحبملا اذهب قلعتيو

 هسفن مِزلُي نأ ةبعكلا لخادل يغبنيو : (104) « ئرِقلا ١ يف لاق

 وهللاو ةلفغلا دّلوُي دق كلذف « تيبلا ءاجرأ يف هرصب قلطُي الف « بدألا

 نع يهن وأ . فورعمب رمأ وأ « ةرورضل الإ ًادحأ مّلكي الو . دصقلا دنع
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 عاطتسا نإ « عومدلا هتيعو « عوضخلاو عوشخلا هبلق مزليو « ركنم
 . امهَّدص لواح آلإو « كلذ

 لخد اذإ !ملسملا ءرملل ًابجعاو : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 , ىلاعت هلل الالجإ كلذ عدي ال . فقسلا لبق هرصب عفري فيك ةبعكلا

 « هدوجس عضوم هرصب فلخ ام ةبعكلا ِةِلَي هللا لوسر لخد « هل ًاماظعإو

 . « امهيكسنم ١ يف حالصلا نباو « ٌرذ وبأ هجرخأ . اهنم جرخ ىتح

 يبأ نب ميركلا دبع يناصوأ : لاق نمحرلا دبع نب دواد نعو
 ًالأو « نيتعكر يلصأ ىتح ةعمجلا موي يلزنم نم َجرخأ الأ : قراخملا
 . يقرزألا هجرخأ . لستغأ ىتح ةبعكلا ّلخدأ

 عزن رجحلا وأ « تيبلا لوخد دارأ اذإ ناك هنأ : ريبج نب ديعس نعو

 دحأ لخدي ال : نولوقي اوناك مهَّنأ دهاجمو سواطو ءاطع نعو

 . روصنم نب ديعس امهجرخأ . لعن الو ٌففُح يف ةبعكلا

 امك لعفي نأ ىلع ةبعكلا لخد نم صرحي نأ هتظحالم ىغبني اممو

 « ريبكتلاب لغتشا ةبعكلا لخد امل لك هنأ : تبث دقو , هلك لعف

 ءاعدلاو « لجو ّزع هللا ىلع ءانثلاو « ديمحتلاو « ليلهتلاو « حيبستلاو

 . كلذ يف تدرو يتلا ةروهشملا ثيداحألل ؛ « رافغتسالاو

 كلذ جرخأ . « اهّلك هيحاون يف اعد تيبلا لخد امل هنأ :  ةياور يفف

 :. ناكييكلا

 . «رّبكو حّبس ١ : ّيئاسنلا ةياور يفو

 مث ؛ هرفغتساو هيلع ىنثأو « هللا دمحف سلج ٠ : ًاضيأ هل ةياور يفو

 « هيلع هَّدخو ههجو عضوف « تيبلا رْبُذ نم لبقتسا ام ىتأ ىتح ماق

 نكر ّلك ىلإ ٌفرصنا مث « هرفغتساو « هلأسو « هيلع ىنثأو « هللا دمحف
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 ءانثلاو ٠ حيبستلاو « ليلهتلاو « ريبكتلاب هلبقتساف « ةبعكلا ناكرأ نم

 هدنسب يئاسنلا هاور اذك . « جرخ مث « رافغتسالاو « ةلأسملاو . هللا ىلع

 . دمحأ هوحن جرخأو . ديز نب ةماسأ ىلإ

 ماقف « راوس تس هيف ناكو ٠ تيبلا لخد هنأ ١ : نيخيشلا ةياور يفو

 . « وعدي ةيراس ّلك دنع

 نم دحأ نيب فالخ ال هركذ مَّدقت امم ؛ هِي اهلعف يتلا رومألا هذهو

 . اهلعف بابحتسا يف ملعلا لهأ

 لكي هلعف توبُث ةحص يف مهفالتخال ؛ نيتلأسم يف ءاملعلا فلتخا دقو

 . امهل

 هنأ درو دقو « اهنيطاسأو اهرادجب رهظلاو نطبلا قاصلإ : ىلوألا

 ىلإ « ةميبتعم 3 يف عئاق نبا قيرط نم + هدنسي: يسافلا ىورف .. 6 هلعف
  نيتعكر نيدومعلا نيب هلك ىلص دقل ١ : ةبيش لاق هيفو « نامثع نب ةبيش
 ظفاحلا انخيش راشأ دقو : ٌيسافلا لاق . « هرهظو هنطب اهب قصلأ مث

 يف هانيور ام كلذل ٌلديو « ةبعكلا يف لعفلا اذه بابحتسا ىلإ ٌيقارعلا

 ملتسا تيبلاب فاط اذإ ناك هنأ : ريبزلا نب ةورع نع « « يعفاشلا دنسم »

 لاق مث . ها تيبلاب هبنجو هرهظو هنطب قصلأو «٠ اهلك ناكرألا
 . كلذ بابحتسا مدع يضتقي ام ءاملعلا نم دحاو ريغل تيأرو : ٌييسافلا

 نع ّيهنلاب حيرصتلا هيف سيل هآر ام َّنأ ىلع لدي يسافلا مالكو : تلق
 . طقف كلذ هنم دافتسي ام لاوقألا نم ىأر امّنإو « كلذ

 ٌمالكو ١ تيبلا ىلإ هرهظ دنسي نأ نع ىهن نم مالك دروأ هّنأل كلذو

 . ةبعكلا نيطاسأ نم ًائيش ناسنإلا قنتعي نأ هرك هَّنأ : كلام

 « تيبلاب رهظلاو نطبلا قاصلإ نع يهنلاب حيرصتلا هيف سيل اذه ّلكو
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 ١ رهظلا دانسإ وأ « تيبلا نيطاسأ قانتعا نود ةروصلا هذه لعف نكمي ذإ

 . تيبلا ىلع ءاكتالاو

 « ٍجاّجْزلا نب نمحرلا َدبع هيف َّنأل ؛ ًافيعض ناك نإو ثيدحلا اذهو

 . هلاثمأب لئاضفلا تنئثت هّنأ الإ . همجرت نم دجأ ملو . "27: ئيمئيهلا لاق

 . ملعأ هللاو « يدنع ام اذه

 ةدجس مهضعب اهاًّمس يتلا يهو « لوخدلا دنع دوجسلا : ةيناثلا

 : ثيدحلا يف ءاج نكل « اهبابحتسا يف ءاملعلا فلتخا دقو « ركشلا

 . ( اهلعف دلك ِهّنأ )

 نيب ٌرخاهلخد َنيح . لكي ئبنلا َّنأ ) : ساّبع نب لضفلا ىور دقف

 يف ٌيناربطلا هاور . ( ّلصي ملو ءاعدف ّدعق مث « ًادجاس نيدومعلا

 لاف اذ نيلدس هلكلو هن وهو. نانا همنا عقر تيكا )
 . ©7ةيئيهلا

 . "16 دئاوزلا عمجم 220

 . 0/5 دئاوزرلا عمجم 20
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 مارحلا ِتيبلا ٌصئاصخ

 اذه يف « اهرهشأو اهّمهأركذنس « ماكحأو ٌصئاصخ مارحلا تيبلل

 « لوبلاب اهرابدتساو « ةبعكلا لابقتسا ميرحت : اهنمف « ثحبملا

 قيرشتلا فالخب « ءاملعلا نم ريثك دنع ناينبلاو ءارحصلا يف . طئاغلاو

 اذهو . ناينبلا يف ال .ءارحصلا يف : ٌيعفاشلا دنعو ٠ بيرغتلاو

 . ناكم ّلك معي لب « مّرَحلاب ٌصتخي ال
 : ّيهنلا َةَّلِع يف ءاملعلا فلتخاو

 ًةقارُس ثيدح يف يوُر دقو « اهميظعتو ةبعكلا ٌمارتحا هَّنِإ : ليقف
 سا ةدّحوملا ءابلا حتفب : زاربلا - زاربلا مكّدحأ ىتأ اذإ ١ : ًاعوفرم

 هللا ةلبق مّركيلف - ةجاحلا نع هب ىّنكُيو ضرألا نم عساولا ءاضفلل
 ريغ ليقو « ءاملعلا روهمج هلاق يذلا وه اذهو . ؛ ةلبقلا لبقتسي الو

 ؛ هللا ءاش نإ ُباوصلا وه هانركذ امو . داقتنا نم ملسَي ال هّنكلو « كلذ

 . ثيدحلا رهاظل

 لاجرلا ىلع مّدحم كلذ َّنأل « ريرحلاب ةبعكلا رتس زوجي هنأ : اهنمو
 فحصملا ةيلحتب سأب الو : «هيواتف » يف ٌئيلازغلا لاقو . طقف

 ىلإ بسني مل ام ريرحلاو بهذلاب ةبعكلا نييزتو . بهذلاب
 « .الف ةبعكلا ريغ امأو . ها « فارسإلا

 لاق :تلاق ةشئاع ثيدح نم ٌملسم ىور امل كلذو : تلق
 ٠ « نَّللاو ةراجحلا ّرسكن نأ انزمأي مل هلل َّنإ ١ : لي هللا لوسر

 ال ) ساّبع نبا نع ٠ بعك نب دّمحم ثيدح نم « ٌيقهيبلا ننس * يفو
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 مالعلاو الملا هيلع لا )1: علتقام داعسلإب ميفو ا( فاقلاب رادعلا اوزتشت

 ا دل هد نأ يل

 نوكي نأ هبشُيو . نامثع نع « ةهاركلا ىف انيور : ٌئيقهيبلا لاق
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 ؛ ميرحتلا ىلإ يهتني ال ناطيحلا نييزت : « ءايحإلا ١ يف يلازغلا لاقو

 ىلإ ًابوسنم سيل ناطيحلا ىلع امو « لاجرلا ىلع ٌمّدحم ريرحلا ذإ
 بجتومب هتحابإ ئيلوألا لب + ةبعكلا نييزت مّوحل اذه مّرح ولو « روكذلا
 تقو يف امّيس ال « [81 : فارعألا] 4 هلأ ةَسيِز ْمّرَح ْنَم لق # : ىلاعت هلوق

 . رخافتلل ةداع هذختي مل اذإ « ةنيزلا

 ةبعكلا بّيطأ نأل : ةشئاع تلاق . ةبعكلا بييطت بحتسي هنأ : اهنمو

 َّنإف « تيبلا اوبّيط : تلاقو . ةّضف وأ ًابهذ اهل يدهأ نأ نم ولنا

 قلو 804# عفا 4 يي توطو 98+ ىلاشت ةلوقا نعت هريهطت نم كلذ
 ' مح ةيدكلا فوج ريبزلا نبا

 ٠ نيدئاكلا ديك نم اهظفح ىلاعت هللا نأ : ةبعكلا صئاصخ نمو

 لصح امك «.مهريمدتو « مهكالهإب كلذو « نيبرخملا بيرختو
 ًاعبات ناكو  نميلا كلم مرشألا ةهربأ نأ يوُر دقف « ليفلا باحصأل

 فرصي نأ دارأو « سِيَّلُقلا اهاًّمسو « ءاعنصب ةسينك /ونب  ةشبحلا كلمل

 نم لجر جرخف « ءاعنص ىلإ اوُُجحيو « ةكم اوكرتي نأب « جاّجحلا اهيلإ

 اًملف « برهو طّوغتو « اليل اهيف دعقف « كلذ هغلب امل « ةنانك نم برعلا
 نم راّرج شيجب جرخف « ةبعكلا ّنمدهيل فلح « كلذ نميلا كلم ىأر

 ًاليف رشع انثاو « ًاميظع ًاليف ناكو « ٌليف هعمو « ةشبحلا نمو نميلا

 نيبو هنيب قبي ملو - ىو فارم وكي ملاولا# ردع داو ب ال
 اذإ اوناكف « ليفلا مّدقو . هشيج ًأَبع «٠ تارتموليك رشع ةفاسم الإ ةّكم
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 امهم هنم كرحتي ملو « هعضوم مزلو « هناكم فقو مرحلا ةهج ىلإ هوهّجو
 . تاهجلا نم هريغ ىلإ وأ ٠ نميلا ةهج ىلإ هوهّجو اذإف ٠ هوقاسو هولتق

 ّلك عم « ءادوس َليِبابأ ًاريط مهيلع هللا لسرأف عرس نسوا + لووش

 رخص و + ةددنلا نه 51+ هيلي نيف نارجحيوب < راسم يف نديحب ئاط

 « هرّبُذ نم ٌجرخيف ٠ لجرلا سأر ىلع عقي رجحلا ناكف « ةصّمحلا نم

 , مهّلك اوكله اهدنعف ٠ هيلع رجحلا عقي نم مسا رجح ّلك ىلع بوتكمو
 « هفارطأو هلمانأ تطقاستف ةهربأ مهكلم اًمأو « رعولاو لهسلا يف ذاوتامو

 لصو ىتح ًابراه هريزو تلفناو . هبلق نع هردص عدصنا ىتح تام امو

 يفو « هقوف ٌقَّلحم رويطلا هذه نم ٌدئاطو . ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ
 هلّوأ نم « هّلك شيجلا كاله يهو  ةّضقلا هيلع ّصصقف ٠ رجحلا هراقنم

 يدي نيب ًاتيم ٌرخف « هيلع رجحلا عقو يشاجنلا عم هثيدح ّمتأ اًملف - هرخآل

 . كلملا

 ٌباود نم ؛؟ ةريثكلا ةشبحلا لاومأ ىلع اووتحا ةكم لهأ َّنأ ركذو
 مهلاومأ نم عمج بلطملا دبع َّنأو .دوقنو داتعو لاومأو ةحلسأو

 . هانغ ببس ناك ام مهبهذو

 : ثيداحأو ٌرابخأ ٍءوسب ةبعكلا دارأ نم رابخأ يف ءاجو

 هنأ كي يبنلا نع اهنع هللا يضر ةملس ّمأ نينمؤملا مأ نع يوٌّرام : اهنم

 . ©« . . . ضرألا نم ءاديبب تيبلا َنوُمؤي موقب َّنفسخُيِل »

 هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ نع يوُر ام : اهنمو
 اثدحأ « مُهْرُج نم ًةأرماو ًالجر اناك ةلئانو ًافاسإ َّنأ عمسن انلز ام : تلاق

 . نيرجح ىلاعت هللا امهخسمف « ةبعكلا يف

 ّدمف ء اهجوز نم ذوعتت ةبعكلا تتأ ةّيلهاجلا يف ةأرما نأ : اهنمو

 . تسييف ِءوسب اهيلإ هدي ّلجر
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 مل هّنأل « ّلشأ مالسإلا يف هتيأر دقف « بطيوح وه : يوارلا لاق

 . ةبعكلا مرتحي

 ؛ ةليمج ٍةأرما دعاس هل قرب ذإ ةبعكلاب فوطي ٌلجر امئيب : اهنمو

 ضعب ايتأف « امهادعاس تقصلف « هب ًاذذلتم اهدعاس ىلع هدعاس عضوف

 هاربخأف « امهتّيضق نع امهلأسف « امهل ءاعدلا هالأسف « نيفراعلا ءاملعلا

 « ةيصعملا هذه هيف امتلعف يذلا ناكملا ىلإ اعجرا : امهل لاقف « اهب

 . امهنع هللا ىّلخف « العفف ٠ كلذل ادوعت ال نأ تيبلا تر ادهاعو « ابوتف

 دقو ٠ دعسأ همساو « نميلا كلم عّبت ربخ اذه ةهربأ ربخ نم بدقيو

 ”دؤتملا ةنيالملا ىلع هتيرط ناكر 4 ةدالب ىلإ داع عت + قرشا دالي يف ناك

 راّرجلا هشيجب اهنم راس مث . اهلخدو « ةرّرنملا ةئيدملا لصوف « ةّكمو

 « لين ةليق نم ةعامج هيل ةكمو ةنبدملا نيب ذاك ا ٠ ةّكم ىلإ

 جحت « نميلا يف ف هدنع ةبعك اهلدب ينبي نأو « ةبعكلا بيرخت هل اونّسحف

 « هدالب رمعتو ؛ هردق مظعيو « هتملك ولعتو « هدروم رثكيف « اهيلإ سانلا
 - مهّباود مهب ْتَّقَد « هيلع مّمصو هم ل ع

 ء فصاع حيرو « ةديدش ةملظ مهتيشغو « ةّكم وحن - شمت د مل : يأ

 « هسأرب ءادب ّيمّرو « هّدخ ىلع هانيع تلاسف ؛ عاجوأو ضارمأب يلتباو

 وندي نأ ٌّدحأ عيطتسي ال ىتح َنتنأو « ًاريثك ديدصلاو حيقلا هنم يرجي راصف

 نم هعم لصح امع مهلأسف « ءابطألاو هعم اوناك ًارابحأ اعدف « هنم

 « هرظنم ةعاشبو « هضارمأ نم اوأر ام مهلاهف « ًةأجف عاجوألاو ضارمألا

 : هل اولاقف « ةهيركلا هتحئارو هنتن ةَّدش نم رامح ةفيج هنأك « هنتنو

 نم نوَيِلْذُهلا هل لاق امب مهربخأو « معن : لاقف ؟ ءوسب تيبلا اذهل تْمّمه

 دارأ ام : هل اولاقف « هدالبل اهلقنو « اهبيرخت دارأ هَّنأو « ةبعكلا بيرخت

 هدرُي مل هللا تيب اذه . كعم نمو . كشيج كالهو . ككاله الإ مرقلا

 1ع



 يونت : اولاق ؟ ةليحلا امف : مهل لاق « ىلاعت هللا هكلهأ الإ ءوسب ٌّدحأ

 لها" ىلإ يح و ا ههنخ رهسشاو »4 ةودكتاو "+ ةمظعت 0| ل ريغ
 مهب تقلطناو « حيرلا مهنع تكسو « ةملظلا مهنع تلجناف « لعفف
 هللا ىلإ باتو « هسأر يفشو « ًاريصب ٌدتراف « هانيع تعجرو ٠ مهُباود

 موي ّلك رحني ًاماّيأ ةّكمب ماقأو ٠ نميلا ىلإ هشيج فرصو « هاون اًمم ىلاعت
 هذه تناكو « تيبلا اسكو « اهلوح امو ةّكم لهأ اهمعطي « ةندب ةئام

 هللا َنِإف ؛ كلذ دُعبي الو « ةنس ةئامعبسب مالسإلا لبق ةّيخيراتلا ةثداحلا
 هدارأ ام هنأل ؛ قيتعلا تيبلا يّمس كلذلو « ةربابجلا نم هتيب ىمح ىلاعت

 ىلاعت هللا َّنأل ليفلا باحصأ كلهأ امك « ىلاعت هللا هكلهأ الإ ءوسب راّبج
 . ٠[ : جحلا] م يلَل ٍباَدع َنوُهَتْثلظي اكل إب هيف ةرمْسَو : لاق

 ةبعكلل هتوسك نع اهيف ثّدحتي يتلا تايبألا هذه « عيت ىلإ بسنتو
 ةرشع ماقأ هّنأو ١ لفقُيو « حتفُي , ًامكحم ًاباب اهل عضو هَّنأو « ةفّرشملا

 : رهشأ

 ًادوربو ًابِّصعم الكم هللا مّرح يذلا َتيبلا انوسك دق

 ًاديلقإه بابل انلعجو ًارشع رهشلا ّنماتمقأو
 ًادوقعمانءاولانْئفردق ًاليهُس ٌةؤن هنم انجرحخو

َ< 
 يف ٌئيناربطلا ىور امك « ٌّقح ايؤر يهف مانملا يف ةبعكلا ىأر نم نأ

 نع « ملسأ نب ديز نع « رّمْعَم انأ « قاّزرلا دبع قيرط نم « همجعم »

 : للي هللا لوسر لاق : لاق . يردخلا ديعس يبأ نع « راسي نب ءاطع
 2 3 5 ب

 . يب لثمتي ال ناطيشلا نإف . ينار دقف همانم يف ينار نم 2

 . ؛ ةبعكلاب الو
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 ع ٌينالقسعلا يرسلا يبأ نب دّمحم قاّزرلا دبع نع هب دّوفت : لاقو
 8 ع

 اذه يف الإ ظفحت ال «(«ةبعكلاب الو » : ةظفللا هذهو : لاق

 . ثيدحلا

 رومعم هنأ دارملاو «رمعملا كيلا يفجع ءاجب هنأ : اهلمو

 ةبعكلا لبقتسي ناك هنأ : رفعج نب داّبع نم ' 'ةحم نعو « هب فوطي نمب

 تيبلا هللاو اذه « هلمجأو يشأ م « ىبر اتيب ٌدحاو : لوقيو

 وعملا

 ىلإ لزن ام ّلوأ ٌمدآ هانب يذلا تيبلا وه رومعملا تيبلا َّنِإ : ليقو

 فلأ نوعبس موي ّلك هلجدي « نافوطلا مايأ ءامسلا ىلإ عفرف «٠ ضرألا

7 

 ضرألا نع َحِرض هّنأل ؛ ةمجعملا داضلاب َعاَرّصلا : هيّمسُت ةكئالملاو
 . اهنع دعب : يأ « ءامسلا ىلإ

 6  رومعملا تيبلا نع لئّسو - ًايلع تعمس : ليفطلا وبأ لاقو

 : ةمايقلا موقت ىتح هيلإ نودوعي ال

 « ةعبارلا ىف : ليقو « ايندلا ءامسلا ىف رومعملا تثنيلا : ليقو

 . كلذ ريغ : ليقو « ةعباسلا يف : ليقو . ةسداسلا ىف : ليقو

 : « يراخبلا حيحص ىلع هجرختسم ) يف ظفاحلا ميعن وبأ لاقو

 نب ماّمه انث « ةبْذُه انث « نايفس نب ب نسحلا انث . نادمح نب ورمع انئَّدح

 هنأ ١ : لي يبنلا نع « ةريره يبأ نع . نسحلا انث « َةداتَق نع ١ ىيحي
 ٍ كو “ كيال 2 0 0 0
 نودوعي الف ء ُكلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي رومعملا تيبلا ىأر

 . 4 هيلإ
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 وهو : " هتريس » يف ماشه نبا هركذ ام : مَّظعملا تيبلا صئاصخ نمو
 , اهلوح ماق هّنكلو . ناقوطلا نيح مّظعملا تيبلا ىلإ لصي مل ءاملا َّنأ
 فوطت ىهو ةنيفسلا لهأل لاق ًاحون َّنأو « ءامسلا ءاوه يف يه تيقبو
 هد[ ب الو هال اومركاو + تي العيوب ل11 موج يف مكل] كيلا
 نأ حون اعدف ٠ ماح ونب ىّدعتف ٠ ًازجاح ءاسنلا نيبو مهنيب ٌلعجو ؛ ٌةأرما

 ؛ اذه ريغ ماخ ىلع جوت ةوعد اديس يف ليقو:“ هينب نول دوسي
 ُهَّمِحُت ةبعكلا َّنأ نم ثيدحلا يف ءاج ام : مّظعملا ثيبلا صئاصخ نمو

 . ةّنجلا مُهَّلِخِدُت ىّتح اهراتسأب قّلعت اهّجح نّمو « ةفقزملا سورعلاك

 تيبلا ةليضف باب يف ثيدحلا اذه « ءايحإلا ١ يف ٌيلازغلا ركذ دقو.
 كرو م هظفلو  جحلا رارسأ باتك نم « ةفّرشملا ةّكمو

 هللا ُمُهَلمكأ اوصقن نإف . يفلأ ٍةئامتس ٍةنس ّلك يف هّبحي نأ تيبلا اذه دعو

 نم ٌلكو « ةفوفزملا سورعلاك رشحت ةبعكلا َّنِإو « ةكئالملا نم لجو ّزع
 . اهعم َنولخديف نجلا لُجدت ىّح اهلوح نوعسي « اهراتسأب قّلعتي اهّبح

 ًالصأ ُهَل دجأ مل : « ءايحإلا ىلع هجيرخت » يف يقارعلا ظفاحلا لاق
 .(ةهكر/*و

 وأ « رج نم « اهب فوطي بفئاط نم تلخ ام تقل ذنم اهَّنأ : اهنمو
 ِكلم وأ « سنإ

 فوطت ةّيح ىأرف ّرحلا ديدش موي يف جرخ هنأ فلسلا ضعب نعو
 . حالصلا نبا هركذ . اهدحو

 ةّيحلاو نجلا فاوط يف ٌئقرزألا هجرخأ ام ٌئيسافلا ةمالعلا صّخل دقو
 فاط رجلا ضعب َّنأ هيف ًاربخ « ّيقرزألا خيرات ١ يف انْيَوَر : لاقف « ريطلاو
 نم ٌتاش هلتقف هلهأ ىلإ بلقنا ّمث « ماقملا فلخ ىّلصو ٠ ًاعبس تيبلاب
 . مُهَس ينب نيبو ٌنجلا نيب ةنتفو ٌةريَغ ةّكمب تراثف « مُهَس ينب

 ا



 - هكّذلا ةّيحلا وهو -ًآمْبَأ َّنأ : هيف ًاربخ ؛« ّيقرزألا خيرات » يف انْيَوَرِ

 ةّموُك هسأرب مّوك مث « ماقملا ءارو نيتعكر ىَّلصو , ًاعبس تيبلاب فاط

 . ءامسلا ىلإ امسف « اهيلع ِهبنَذ عضوف « ءاحطب

 ضعب بكتُم ىلع فاط ًاريط َّنأ : « ٌيقرزألا خيرات ١ يف انْيَورو

 ا ل ل عرج نإ رن ال قل

 ةدعقلا يذ نم ٌنيرشعلاو عباسلا يف كلذو « مارحلا دجسملا نم جرخو

 نيتئامو نيرشعو ٌتس ةنس

 الا



 تيبلاب فاوطلا لضف

 : لوقي لَو هللا لوسر تعمس : لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 : لوقي هتعمسو « « ِْبََر قمت َناَك ُهاَصْحأ اعوُبْسُأ تلا اذهب َفاَط ْنَ

 0 ل ل

 هجرخأو ٠ ٌنسح ٌثيدح : لاقو . ظفللا اذهب ٌيذمرتلا هجرخأ . 4 ةَنَسَح

 ال هي ا لا ا ا ل

 . « ةَجَرَد اهبل َمْفَرَو ١ : دازو . هرخآ ىلإ ؛ اَمَدَق ُعَفَرَي

 ٌفاط ْنَم » : لوقي ِلكي هللا لوسر تعمس : هنع هللا يضر لاق هنعو

 هجرخأو « َناَّبِح نبا هجرخأ . ا ا
 ها مع

 هجرخأو 2 « باَقّرلا َنِم ٍةَسيَِن ِةَبقَر , 8 : : لاقو 3 ٌيدنجلا ديعس وبأ

 ظفاحلا هجرخأو « 4 ِةَبَقَر قش ل لاقو « ٌئئاشنلا

 ا ل را م ا :هلاقوتا# مارعلا رينمتلا يت عشا وبا
 0١8 ِرَوَحُم َلْذِع

 اذإ هلي هللا لوسر ىلإ لامعألا ٌبحأ ناك ) : هنع هللا يضر لاق هنعو

 َجْوعُي الأ اذهب دارأ هّلعلو « ٌرذ وبأ هجرخأ . ( تيبلاب ٌفاوطلا ةّكم مق

 : ولو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو
 ءام نم ّبرشو « نيتعكر ماقَملا َفلَخ ىَّلَصو « ًاعْبَس ٍتيبلاب َفاَط نم
 « يدنُجلا ديعس وبأ هجرخأ . 00 ا

 ا



 ٌثيدح وهو . « طيسولا هريسفت » يف ًادنسم يدحاولا ٌمامإلا هجرخأو

 . رباج نع « ردكنملا نب دّمحم نع « ٍرْشْعَم يبأ ثيدح نم ٌبيرغ

 *ىكتم وهو تيبلاب فوطي ديعس ابأ تيأر : لاق ديعس يبأل ٌئلوم نعو
 تيبلا اذهب ٌفوطأ نأل : لوقي وهو « نامهط : هل لاقي « هل مالغ ىلع

 قتعأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ « نيتعكر يلصأو « ارم هيف لوقأ ال ٠ ًاعوبسأ
 . روصنم نب ديعس هجرخأ . نامهط

 : فهن + يآ« ارشما» عمو

 : لي هللا لوسر لاق : لاق هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو
 اذإف « ةمحرلا يف ٌضوخي َلبقأ ٠ ٍتيبلاب فاوطلا ٌديري ٌءرملا ّجَرَخ اذإ
 مَدَق ّلكب هل هللا ّبتك ّآلإ اهُعَضَي الو ًامدق مقري ال مث « ِهْنرَمَغ ُهلخد

 ْتعِفُرو «  ِةئيطخ : لاق وأ  ٍةئيس ةئامسمخ ُهنع ًطحو « ٍةَئَسَح ٍةئامسمخ

 , ماقملا َربُد نيتعكر ىّلصف « هفاوط ْنِم َْرَف اذإف « ٍةجرد ٍةئامسمخ ُهل
 دلو نم باقر رشع ُدجأ ُهل َتِيْكو ؛ ِهَّمأ ةتدلو ٌمويك هبونذ نم جرخ
 اميف لمعلا فنأتسإ : هل َلاقو « نكُولا ىلع ّكَّلَم هلبقتساو « ٌليعامسإ

 . « هتيب لهأ ْنِم َنيعبس يف َمُفُشو ٠ ىضم ام َتيِفُك دقف « ٌلبقتسَ
 غبسأف أّضوت نَم : لاق هنأ ورمع نب هللا دبع هّدج نع هيبأ نع هنعو

 : لاق هملتسا اذإف «٠ ةمحرلا يف ضاخ هّملتسيل نكرلا ىتأ مث « ءوضولا

 دهشأو « هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « ربكأ هللاو « هللا مسب

 هل هللا بنك تيبلاب فاط اذإف ؛ ةمحرلا ُهْنَدَمَخ + ةلوسرو هدبع ادمشم ّنأ
 هل َعفرو « ةئيس َفلأ َنيعبس هنع ًطحو « ٍةنسح فلأ َنيعبس ِمَدَق ٌلكب
 ماقم ىتأ اذإف . هتيب لهأ نم ًافلأ ّنيعبس يف عّْفُشو « ٍةجرد فلأ َنيعبس

 ّقتع هل هللا بتك « ًاباستحاو ًاناميإ نيتعكر ىَّلصف ؛ مالسلا هيلع ٌميهاربإ

 . هّمأ هتدلو ٌمويك هتثيطخ نم جرخو « ٌليعامسإ دلو نم ًارّوحُم ّرشع ةعبرأ
 . ىضم ام َتيِفُك ْدقف ىقبي امل لمعإ : هل لاقف كلم هاتأو : ةياور يفو

 دفا



 كي يبنلا ىلإ هعفري ملو « هّدج ىلع ورمع هفقو اذكه
 « عبارلاو ثلاثلا ىلع جرفلا وبأ هعباتو « ٌئقرزألا ةعبرألا جرخأ

 عبارلا ىلع روصنم نب ٌديعسو

 م ِدلِلَع هللا لوسر لاق : تلام اهنعددللا حر قاع لعوب

 ( مارغلا ريثم » يف جرفلا وبأو « ٌرذ وبأ هجرخأ . « ُهَيَكِئالم نيفئاطلاب

 نَم ١ : هلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو

 هجرخأ . ؛ ُهّمَأ ةتدلو َمويك هبونذ نم جرخ « ًةرم َنيسمخ ِتيّبلاب ٌفاط
 . ٌبيرغ ٌثيدح : لاقو ٌيذمرتلا

 - ملعأ هللاو دارملاو « ساّبع نبا نع اذه وي امّنِإ : ٌيراخبلا لاقو

 حج نم : لاق ريبخ' نب ديعس نع يورام:هيلع كدي .٠ ًاعوتم قوس
 . هّمأ هتدلو امك ناك ؛ عجري نأ لبق ًاعوُبُس َنيسمخ فاطف « تيبلا

 اذه لثمو . ساّبع نبا نع يور كلذكو « روصنم نيددبحب هجرخأ

 . ملعأ هللاو « ًافيقوت الإ نوكي ال

 : رخآ قيرط نم ثيدحلا ءاج دقو ' يرقلا يفا يربطلا بعبقلا لإ“

 نب ٌئلع نسحلا وبأ رّمعملا خيشلا هب انربخأ « ةرم ناكم 4 ًاعوُبُس ّنيسمخ

 وبأ ظفاحلا انأبنأ : لاق ًاعامس نكي مل نإ ًانذإ ل

 نبا نع « ٌليعامسإ نب دومحم نع « راطعلا ٌينادمهلا نسحلا ءالعلا

 انئّدح : لاق « ىيحي نب دّمحم انثَّدح : لاق « تيناربطلا نع « هاشذاف

 زرنا ني كير: نلغنا» انام. نب: ينعم ادع 4 لاق'+ ميكو: نو نايم
 سابع نبا نع « هيبأ نع « ريبج نب ديعس نب هللا دبع نع « ٌقاحسإ
 ٌنيسمخ تيبلاب َفاَط ْنَم ١ : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر
 علا اقبل ريك ديونؤ نتن رخو هولك

 , دانسإلا اذهب كيرش نع « ماّمه نب قاّزرلا دبع مامإلا هجرخأ دقو
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 ةدارإل نايبو « لوألا ثيدحلل رّسفم اذهو « ًاعوبس نيسمخ » : لاقو

 . طوّشلا ةّوملاب دارملا : لاق نم لوقل ًاَّدر نوكيف « ةّرملاب عوبسألا
 امّنِإو ١ ٍدحاو نأ يف ةيلاوتم اهب يتأي نأ دارملا سيلو : ملعلا لهأ لاق

 . هَّلك هرمع يف ولو « هتانسح ةفيحص يف َّدجوي نأ دارملا

 ٍةليلو موي ّلك ٍتيبلا اذه ىلع ٌلزني » : لك هللا لوسر لاق : لاق هنعو
 ةيفكاعلل ةوخيرأو اكساب ةيفئاطللا اهب: نوعي ةيحتو ةعيو نورك

 لاق : لاق : ٍةياور يفو . « تيبلا ىلإ َنيرظاّنلل نورشعو «٠ تيبلا لوح

 َنيرشع موي لك كم ٍدجسم ٍدجسملا لهأ ىلع هللا ٌلِزنُي ٠ : ِكي هللا لوسر
 ملو « « نيلصملل نوعبرأو » : هيف لاقو . ثيدحلا « . . ةمحر ةئمو

 . ٌيقرزألاو « ٌرذ بأ امهجرخأ . َنيفكاعلل ْنَي

 راهنلاب ةسمخو « ليللاب عيباسأ ةعبس فوطي مدآ ناك : لاق هنعو

 هللا ىحوأف « يتيرذ نم هنورّمعي ًاراّمع تيبلا اذهل لعجا ٌبر اي : لوقيو

 هيدي ىلع يضقأ ٠ ميهاربإ همسإ « كتّيرذ نم ًاّيبن ٌةريعُم ين : لجو َّزع

 هُّملعأو « هفقاومو « هّمرحو هل ها حراق 4) طنا , هترامع

 هك انمزو 4 عانك

 دقو « فاوطلا يف قراط نبا تيأر : لاق «٠ ليضف نب دّمحم نعو

 كلذ يف هفاوطأ اورّرحف ناتقرطم نالعن هيلعو ٠ فاوطلا لهأ هل جرفنا

 وبأ امهجرخأ . خسارف ةرشع ةليللاو مويلا يف فوطي وه اذإف « نامزلا

 . « مارغلا ريثم » يف جرفلا

 ثعبي نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا َّنِإ : لاق « ٌّكملا رانيد نب ورمع نعو

 هتيبب فاوطلا يف كلّملا كلذ هنذأتسإ «٠ ضرألا ىلإ هرومأ ضعب يف ًاكلم

 . ٌيقرزألا هجرخأ . ًالهم طبهنيف « مارحلا

 اوعتمتسا » : ِةَلِكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
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 . ناّبح نبا هجرخأ « ةثلاثلا يف ٌعفرُيو نيترم َمِدُه ِهّنإف « تيبلا اذه نم

 لبق تيبلا اذه ةرايز نم اورثكأ : لاق هنع هللا يضر دوعسُمم نبا نعو

 . عفرُي نأ لبق نآرقلا ةوالت نم اورثكأو ٠ هناكم سانلا ئسنيو عفرُي نأ

 : لاق ؟ لاجرلا رودص يف امب فيكف « ٌعفرت فحاصملا هذه : اولاق

 « هللا الإ هلإ ال اوّسني ىَّنح .ًارفق وأ ًارْفص ٌحبصتف ًاليل اهيلع ىرسُي

 راعش ىلإ نوعجريو « هب مّلكتنو . ًالوق لوقن انك دق : نولوقيف

 . ٌئقرزألا هجرخأ . مهمالكو « ةّيلهاجلا

 . ًاولخخ : يأ ؛ ًارْفص ١ ىنعمو

 نأ لبق ٠ تيبلاب فاوطلاب اورثكتسا : لاق « هنع هللا يضر يلع نعو

 . َعلصأ « َممصأ « ةشبحلا نم لجر ىلإ رظنأ يئأكف . هنيبو مكنيب َلاَحُي

 . روصنم نب ديعس هجرخأ . مدهيوهو « هيلع ًاسلاج نيقاسلا شمخ

 . سانلا نم نذألا ريغصلا : « عمصألا ١ ىنعمو

 . هسأر نع رعشلا رسحنا يذلا : علصألاو

 . امهقيقد : نيقاسلا شمخو
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 فاوطلا ىفو بازيملا تحت ءاعدلا لضف

 ةدالو نم 8 ةنس اهتنب نيح ٠ شيرق ةبعكلل ًابازيم عضو نم لوأ
 ريبزلا نب هللا دبع اهانب امل مث ,. فقس الب كلذ لبق تناك ثيح « كي يبنلا

 امك ليعامتسإ رجح اع قف لمحو, انازيم اهل عمو امه هلا يفر
 . جاّجحلا ًاضيأ لعف اذكهو . ٌشيرق تلعف

 : نيببسل ةبعكلا بازيم يف ليدبتو ٌريبغت عقو دقو
 . هريغ لمع ٌبارخ هارتعا اذإ ناك هّنأ : امهدحأ

 يدهُي نيملسملا ءامظع نم ءاينغألا وأ كولملا ضعب ناك : ىناثلاو

 يف نّدفتلا عم « هلبق يذلا عزنيو . ةبعكلا يف بّكريف « ًابازيم ةبعكلل

 . ةضفلاو بهذلاب هتيلحتو « هناقتإو « هعنص

 ةنس ةينيطنطسقلاب عنص ًابازيم ناخ ديجملا دبع ناطلسلا لمع دقو

 نيسمخ وحن بهذلاب ٌّحّقصُم وهو ءةشفلا نيفث ىفاتكرو 2 ١ ؟1/ك

 . ؟"'ةلطر

 دقو « ةفّرشملا ةبعكلاب نآلا دوجوملا وهو « بازيم رخآ وهو : تلق
 . نيعباتلاو ةباحصلا ةمئأ نع ٌراثآ بازيملا تحت ءاعدلا لضف ىف ءاج

 سنوي نب سيع انث ١ يَّدج ينئّدح : لاق « ٌىقرزألا ىور ام : اهنمف

 هللا دبع نب ميهاربإ نع « ٌُيزارلا ٍديعس نب ةسبتع انئّدح « ٌئعبسلا

 . ام ص ةمالسابل « ةبعكلا خيرات ١ نم بيذهتو راصتخاب )30

 ا/ا/



 يق اولص : لاق ء امهنع هللا يضر سابع نبا نع « ءاطع نع « َئبطاحلا

 ىلضصُح ام + سابع خيال لبق ء رازبألا تارش نم اوبرشاو:+ رايخألا ىّلَصُت
 ٌءام : لاق ؟ راربألا بارش امو : ليق « بازيملا تحت : لاق ؟ رايخألا
 قل :
 َ ١'مزمز

 دلاخ نب ملسم انثذدح : لاق ٠ هّدج نع « ٌئقرزألا ىور ام : اهنمو

 بازيم تحت ماق نَم : لاق هنأ ٠ ءاطع نع ٠ جيرج نبا نع « ٌئجنرزلا

 . "1هّمأ ةتدلو ٌمويك هبونذ نم جرخو « هل بيجتسا اعدف « ٍةبعكلا

 نع « ملاس نب ديعس انثّدح : لاق . هّدج نع ًاضيأ ٌيقرزألا كورو

 اعدف ةبعكلا بعثم تحت ماق نم : لاق . ءاطع نع « جاس نب َنامثع
 رع

 . هل بيجتسا

 . تاقث هلاجر ةّئقبو « ٌفيعض جاس نبا : تلق

 « فاوّطلا لضف نع ةتباثلا ثيداحألا ىف ءاج ام : راثآلا هذهل دهشيو

 . ءاعدلا ةباجتساو ٠ بونذلا نارفغ نم « هل لضفلا اذه لثم تابثإو

 كلت ىف ٌلخدي  بازيملا تحت وهو  هصوصخب فيرشلا ناكملا اذهو

 نب ميهاربإ وه : ميهاربإو ٠ ةقث ٌّيرلا يضاق وه ةسبنعو «ةقث ىسيع : تلق )١(

 ةّبُحلا مامإلا وه ءاطعو . قودص يحّمٌجلا بطاح نب ثراحلا نب هللا دبع

 . سابع نبا ىلع فوقوم ثيدح وهو « ديج دنس اذهف . فورعملا
 ١ نيعباتلا ةّمئثأ نم نوفورعم هلاجر ةّيقبو « قودص ٌئجنزلا دلاخ نب ملسم : تلق (7)

 . داهتجالا باب تحت لخدي ال اذه لثمو « ءاطع ىلع فوقوم وهو دّيج دنسلاف

 نأ َّدب ال لب ٠ هاوهو هيأر نم مامإلا اذه لثم نع مكحلا اذه لثم ردصي نأ ٌّنظأ الو
 وه امك ٠ عطقلاو لاسرإلا نمزلا كلذ ةمئأ ةداعو . تباث عوفرم لصأ هدنع هل نوكي

 . كلام مامإلا نع فورعملا
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 تيبلا كلذ ءاحنأ يف ٌماع ميظعلا لضفلا اذه َّنإف « مومعلاب ةرئادلا

 ْ . ميركلا
 تاذ « ةفّرشمو ةكرابم َنكامأ ًاقباس ةروكذملا نكامألا هذه تناك اًملو

 نمل يغبني ناك ؛ كلذك تناك امل « ةتباث ايازمو . صئاصخو « لئاضف

 لضافلا ناكملا َّنأل ؛ كانه ءاعدلا ةصرف منتغي نأ اهب َّلَح وأ اهيف فقو

 . هلوبقو لمعلا ةفعاضم يف دْبَأ هل «. لضافلا نامزلاك

 اهضعبو « فارَّطلا يف لاقي ٌماع اهضعب ةفلتخم راكذأ تدرو دقو

 : كلذ نمو نكامألا كلت ضعبب ٌصاخ

 تافيوطت عبس فاط ْنَم َّنأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءاج ام ١

 لاق « ةبقر ُلْذِعف ًاعبرأ وأ نيتعكر عكر مث ّلجو َّرع هللا ركذب الإ ُمّلكتي ال

 نع « ٌىقرزألا هجرخأو .٠ روصنم نب ديعس هجرخأ : « ئرقلا » يف

 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 ْنَم ١ : لاق هنأ , هي عربتلا نع ء هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىورو ١"
 هلآ الون عش ةمحلاو هانا ةاغس الإ ةلعيأل اقيم كسلاب تا

 ٌدشع ُهنع ْتَيِحُم ء للاب الإ ةوق الو لوح الو « بكأ هللاو « ُهللاَآلِإ

 يف لاق . « تاجرد ٌُرشع هل َمِفٌَرو « تانسح ُدشع هل تبتُكو « ٍتائيس
 . هجام نبا هجرخأ : « ىرقلا »

 فاطف « مالسلا هيلع مدآ جح : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 « مدآ اي كججح وب : اولاقف ٠ فاوطلا يف ةكئالملا هتيقلف « ًاعبس تيبلاب

 يف نولوقت متنك امف : لاق « ماع يفلأب كلبق تيبلا اذه انججح ُاَّنِإ امأ

 ١ هللا الإ هلإ الو . هلل دمحلاو « هللا ناحبس : لوقت انك : اولاق ؟ فاوطلا

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو اهيف اوديزف : مدآ لاق . ربكأ هللاو

 نب نمحرلا دبعو « رمع مالك رثكأ ناك : لاق حيجت يبأ نبا نعو -4
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 اَنِقَو نكح َةَرِْآلا فو ٌةكسسح ايندلا نانا آسّير » : فاوطلا يف فوع

 . ٌيقرزألا هجرخأ . ٠١١[ : ةرقبلا] «ٍراَّلأ َباَّذَع

 فوطي وهو باطخلا نب رمع تيأر : هته ني يب لاقو م6

 فك 0 اير > : لوقي نأ الإ ىريكمه ةلامو + تينلأب

 ١١ : ةرقبلا] 4ِراَّيلأ َباَدَعاَنِقَو ٌةََسَحَوَرْحْل

 . ةداعلاو بأدلا : ىريّجهلا

 ّمهللا : لوقي ةثالثلا طاوشألا تيبلاب فاط اذإ ناك هنأ ةورع نعو -5

 هجرخأ . هتوص اهب ضفخي « ّثمأ ام دعب يبحت تنأو « تنأ الإ هلإ ال
 . أطوملا ىف كلام

 لَك هللا لوسر َّنأ « هيبأ نع ؛ ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع نعو ال

 ِءوُس نمو « قافّتلاو قاقّشلا ع نم كب ٌدوعأ ينإ مهللا » : 5 لوقي ناك

 . « ٌقاطُي ال رمأ لك نمو . قالخألا

 : قافنلا اًمأو ٠ هلهأو مالسإلا ةقرافمف قاقشلا اَمأ : ملسأ نب ديز لاق

 2 انّرلاف : .٠ قالحخألا ءوس اًمأو « رفكلا رارسإو 6 ناميإلا راهظإف

 ءوس نم وهف هللا مّرح ام لكو « ةنايخلاو « رمخلا برشو . ةقرسلاو

 . قالخألا

 باتك يف ٌئيكلاملا ٌيسلدنألا بيبح نبا هجرخأ : « ىرقلا ١ يف لاق

 . ( 71/1« ةيعدألا عماج »

 فاوطلا يف اهب ة ةّصاخ ًاراكذأ اهل نأ ةّنسلا يف درو يتلا نكامألا اَمأ

 : يهف



 : رجحلا مالتسا دنع-١

 ل ل ا ا

 ًاقيدصتو للاب ًاناميإ ينيكأ هللاو هللا مس : اولوق » ِدنِلَع لاقف « رجحلا

 , 210« قلع دم ةباجإل

 . "186 يبنلا ئلع يّلصُي مث ١ كيبن ةنسو كباتكب ًاقيدصتو « كدهعب
سو كتّنسل ًاعابثاو : ديزيو « كلذك لوقي هنع هللا ىضر يلع ناكو

 ةّن

 « ربكأ هللاو « هللا مساب : لوقي هنع هللا يضر باَّطخلا نب رمع ناكو

 ترفكو « هللاب تنمآ « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال « هللا اناده ام نئلع

 هللا َيّيلو نإ « هللا نود نم ئعدُي امو 2؟7ىّرُعلاو تالّلاو ””توغاطلاب

 . '””نيحلاصلا ىلوتي وهو باتكلا لَّزن يذلا

 : رححل اىّداح املك ريبكتلا

 ىتأ املك « ريعب ىلع لكي يِبَتلا فاط : امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 بّوبو « يراخبلا هجرخأ . رّيكو « هدنع ناك ءيشب هيلإ راشأ نكرلا ىلع

 . نكّؤلا دنع ريبكتلا : هيلع

 )١( ئرقلا ) ٌنيعفاشلا هجرخأ 7377 ( .
 . ( ئرقلا ) ٌرذ وبأ هجرخأ (؟)

 . هللا نود نم دبع ام لك : توغاطلا (5)

 . ةّيلهاجلا يف امهنودبعي اوناك « ةراجح نم نامنص : ىَّرعلاو تالّذا )2

 . « خيراتلا ١ يف يقرزألا هجرخأ 2(

 ١م



 وعي نآونو رت اذا هرسالا عقلا قداس خلع كعأو © ةيفاغلا لاف
 . روك ايعسو.١ اروققم اندر ار ورتيع اك هلمعلا' مهللا ؟هلكو ف
 تنأو « ملعت امع ٌفعاو « محراو رفغا ّبَر : ةعبرألا فاوطلا يف لوقيو

 انقو « ةنسح ةرخآلا يفو « ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا . مّركألا ّرعألا
 . هنع يقهيبلا هاكح . رانلا باذع

 : يناميلا نكرلا مالتسا دنع لاقي ام ”*

 نوعبس هب َلُكُو ١ : لاق ٍلكي يتلا نأ ٠ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ةيفاعلاو َرفعلا كلأسأ ينإ مهللا : لاق نمف  يناميلا نكُؤلا ينعي - اكلم
 ةرخآلا يفو ٠ ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا « ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف
 : ةَجام نبا هجرخأ . ( نيمآ : اولاق « رانلا باذع انقو ء ةئسح

 ام » : ِهِبِكَي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سايع نبا نعو

 اذإف . نيمآ . .َنيمآ : لوقي . يداني ّكَلَم هدنعو الإ يناميلا نكرلاب تررم
 انقو « ةنسح ةرخآلا يفو « ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا : اولوقف « هب متررم

 . ٌرْد وبأ هجرخأ . « رانلا باذع

 نيِعْبَّسلا ّنإف « نيثيدحلا نيب ٌداضت الو : يربطلا ّبحملا ظفاحلا لاق
 . ءاعدلا عامس دنع امّنإو ٠ ًامئاد نيمآ َلوق اوفّلكُي مل « هب نولكوم
 . هعمسي مل وأ ًءاعد عمس ءاوس « ًامئاد نيمآ : لوقي نأ فّلُك كّلَملاو

 كي يَِّنلا نع . سابع نبا نع رخآ قيرط يف يوُر ام لَّمْحُي اذه ىلعو
 تاوملسلا هللا قلخ ذنم هب لّكوم كَلَم يناميلا نكرلا ىلع: : لاق
 ةرخآلا يفو ٠ ةنسح ايندلا يف انتآ انبر : اولوقف هب متررم اذإف « ضرألاو
 ظفاحلا هجرخأ . « نيمآ . . .نيمآ : لوقي هنإف « رانلا باذع انقو ١ ةنسح

 . « مارغلا ريثم ١ يف جرفلا وبأ
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 امل لمتحم هنكل « ءاعدلا دنع هنيمأت نأ ىلع لدي هظفل ْبِهاَط ناك نإو

 ماما كو م نيملا زو قبلا لوقا نانا يدل نرقيو « هانركذ

 . نيينعم ىلع امهل ًالمحو « نيثيدحلا نيب ًاعمج هيلع لمحيف

 اَنِناَء اسير # : ىلاعت هلوق يف ةنسحلا ريسفت يف نسحلا نع ءاج دقو

 6[ :ةرقبلا] © ٍراََثلَأ ٌباَذَع اَنَقو هك َو رد فو ةتسسح ايذلا ىف

 : ةرخآلا يف ةنسحلاو « ةدابعلاو ةعاطلا : ايندلا يف ةنسحلا : لاق

 . ةنجلا

 « فافكلاو ةحصلاو ريخلل قيفوتلا : ايندلا يف ةنسحلا : هريغ لاقو

 : ةنجلا | : ةرخآلا يف ةنسحلاو

 ٌروحلا : ةرخآلا يفو « ةحلاصلا ةأرملا : ايندلا يف ةنسحلا : ليقو

 . ٌنيِعْلا

 هلصأو « يقي نِم ْتطَقَس امك « واولا تطقسف « انِقؤإ : انق لصأو
 نوكسل ْتَبِلَتِجا اهنأل « اهنع ِءانغتسإلل لصولا فلأ تطقسو 557

 . رانلا باذع نم َنْيَقَوُم انلعجا : ىنعملاو . واولا

 : لاق يناميلا نكرلاب َرَم اذإ ناك هنأ بلاط يبأ نب يلع نعو

 . هتاكربو هللا ةمحرو وي هللا لوسر ىلع مالسلا . ربكأ هللاو « هللا مسب

 يف يزخملا فقاومو « َلَّذلاو ؛ رقفلاو « رفُلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 انقو ةنسح ةرخالا يفو « ةنسح ايندلا يف انتآ انّير . ةرخآلاو ايندلا

 ,.نانلا تاذغ

 لاق ٠ نكرلاب ّرم اذإ ناك ِةْلي يِبَّنلا نأ : بّيسملا نب ديعس نعو

 . يقرزألا امهجرخأ . كلذ

 م



 : نّييناميلا نيتكرلا نيب لاقي ام - ؛

 انقو « ةنسح ةرخآلا يفو « ةنسح ايندلا يف اننآ انبر ١ : نّيَيناميلا نينكرلا

 . ىعفاشلاو دواد وبأ هجرخأ . « رانلا باذع

 ينتقزر امب ينعُنَق مهللا : نينكرلا نيب لوقي ناك هنأ سابع نبا نعو
٠ 

 . روصنم

 ىلع كنإ « ريخب يل ةبئاغ لك يف ينظفحاو : لاقو يقرزألا هجرخأو

 نيب امب هُدّيَقُي ملو « لك يِبّنلا نع سابع ُنبا هاور-دقو . ريدق ءيش لك

 نيكولا

 : بازيملا ةاذاحم دنع لاقي ام- ©

 بازيم ىّداح اذإ ناك ِهلت يِبَنلا نأ « هيبأ نع « دمحم نب رفعج نع

 « توملا دنع ةحارلا كلأسأ ينإ مهللا ١ : لوقي فاوطلا يف وهو ةبعكلا

 . يقرزألا هجرخأ . ©« باسحلا دنع وفعلاو

 الإ بازيملا تحت وعدي دحأ نم ام » : لاق هلك هللا لوسر َّنأ يِوُر
 . 23)هل كّسنم يف انخايشأ ضعب هركذ . « هل بيجتسا

 )١( ىرقلا ّمأ دصاقل ىرِقلا : 08-5٠١ .

 م



 هصئاصخو  هلضف  هخيرات

 راثآ نم هيف ام نايبو

 مْزمُر ءام  ميهاربإ ماقم  ليعامسإ رجح



0 

 ما رحلا دحسملل ةميدق ةروص

 ما



 ميركلا نآرقلا يف مارحلا دجسملا

 ةسمخ يف زيزعلا هباتك ىف مارحلا دجسملا ئلاعتو هناحبس هللا ركذ

 : ( ةرقبلا ) يف لس « ًاعضوم َرِشع

 6-1 12 سمو همه د رردوور كيل سام لس سر هع م 23

 لوف اهلصرت هلي كتله ِءاَمَسلَأ يف َكِهِحَو تْلَمَت ئّر َدَه » : لوألا
 . [144 : ةرقبلا] © ٌواَرَسْلَأ د ِجْسَصْلأ َرظَس كَكَهَجَو

 . ١44[ : ةرقبلا] © ٍواَرحْلا د ِحَسَصْلأ َرظَس كَلَهْجَو ْلَوْه© : يناثلا

 # ٌراَرحْلا رِجْسَسْلَا َرظَس َكَهْجَو لَو َتْجَرَخ ُتَيَع َنِمَو » : ثلاثلا
 . 1١49[ : ةرقبلا]

 . 6181 : ةرقبلا] # ِراَرْكل ديس َدنِع مهول الو 00 عبارلا

 . [195 : ةرقبلا] * ٍراَرحلا دِجْسَسْلآا رضا ْلْهأ كي مل َسِل َكِلَد» : :نيماشلا

 . 111317 : ةرقبلا] «ُهْنِم ءوِلْهَأ ُحاَرِإَو ِراَرْلا د ِجَسَسْلاَو» + نساسلا

 * راَرْخَأ د ِجحْسَمْلَأ ِنَع ْمُكوُدَص نأ » : ٌعضوم ( ةدئاملا ةروس ) يفو

 . [7 : ةدئاملا]

 4 راَرَحلا د ِحْسَسلآ نع وُدْصَي ْمُهَوا» : ٌعضوم ( لافنألا ةروس ) يفو

 . 134 : لافنألا]

 : عضاوم ةثالث ( ةبوتلا ) يفو

 ٠ [ا/ : ةبوتلا] 4 ارحل د ِيَْسْلاَدْن هْثدَهَع َدَأأَلِإ : لوألا

 لال



 . 615 : ةبوتلا] 4 ِراَرَْل ٍرِجَسَمْلأ ةَراَمِعَو » : يناثلا
 . [84 : ةبرتلا] «ماَرصْلْا َدِجْمْلا ان أونرفي الف # : ثلاغلا

 ترم اكل ءودَبَسِب رسل ىلا ٌنحبْسا» : لا
 : ءارسإلا] © ٍراَرَكْلَأ ِدِحَسَمْل

 « سك ُهَتلَعَج ىِلأ 0
 8 معلا]

 : ناعضوم ( حتفلا ) يفو

 ه : حتفلا] 4 ر اَرحْلاٍرجََسْلأ نع ْمُكوُدَص هو # : لوألا

 . [07 : حتفلا] 4ماَرَحْلأ رجل َنلْخَدَتل ا» : يناثلا

 عضوم ّلك َّنأ : ةيزجلا باتك يف « يواحلا » يف ٌيدرواملا ركذو
 : ىلاعت هلوق يف الإ ٠ مرحلا : هب دارملاف مارحلا دجسملا هيف هللا ركذ
 . ةبعكلا هب دارأ هّنِإف « ١44[ : ةرقبلا] * ّراَرَحْلا ِرِجْمَسْل َرطَس َكَهَجوْلَوَف #

 : ٌرْشع ةسمخلا عضاوملا ركذ دعب لاقف ٌئنميلا فيصلا يبأ نبا امأو
 4 ٌراَرَحْلا ٍرِجْسَمْلَآ َرظَس َكَهجَو لوف # : ىلاعت هلوقك ٠ « ةبعكلا هب دارأ ام اهنم

 , [148 : ةرقبلا]

 : ءارسإلا] © ءوِدبْعَي ىئرسأ ىلا َنَحْبْس : هلوقك ةّكم هب دارأ ام اهنمو
 . بلاط ل 01١

 أرقي الق يحي توؤِرقمْلا اَمّتِإ 9 : ىلاعت هلوقك مرحلا هب دارأ ام اهنمو
 نم « هنئس ١ يف ٌئئاسنلا ئور دقو : لاق . 54 : ةبوتلا] « ماركا دجنَسلا
 : لوقي ديلي هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هللا يضر هنو ثيدح

 لإ دجاسملا نم هاوس اميف اميف ةالص بفلأ نِم ٌليضفأ اذه يدجسم يف ٌةالص »

 . « ةبعكلا دجسملا

 مق



 . « ةبعكلا الإ :  ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ ىكورو

 ركذ عم .«بفلأ ٍةئامب ةكمب هئالصو » : هجام نبا ةياور يفو

 . ةكمب ّلصم هيف يّلصملاو ةَّكم دجسم دارأ هنأ رهظي دجاسملا

 الإ « نآرقلا يف روكذملا مسالا يف ٌلخاد لكلا َّنأ فاصنإلاو : لاق

 اذهلو « فاوطلا هب رّدُق يذلا دجسملا ئلإ فرصني امَّنِإ قالطإلا ّنأ

 ٠ ( مارحلا دجسملا نم انجرخو ) « ( مارحلا دجسملا يف انك ) : درو

 دجاسم َّنأ كاش الو « ( هيف انتبو ) ٠ ( مارحلا دجسملا يف انفكتعاو )

 . فرُعلا يف مارحلا دجسملاب اهنيب نم وه ٌصصتخاو « ٌةددعتم مرحلا

 « دلاخ نب ملسم نع « هّدج نع « ةّكم رابخأ ١ يف ٌئيقرزألا ركذ دقو

 تعمس : لاق « ٌيدزألا ٌيلع نع « َنايفس نع « ثراحلا نب دّمحم نع

 ّدح َّنأ : لجو َّزع هللا باتك يف ٌدجنل انإ : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ

 . ئعسملا ىلإ ةروزحلا نم مارحلا دجسملا
 يذلا مارحلا دجسملا ساسأ : لاق هنأ «٠ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 . دايجأ ليس جرخم ىلإ ئعسملا ىلإ ةروزحلا نم « مالسلا هيلع ميهاربإ هعضو

 مارحلا دجسملا خيرات

 امهيلع ليعامسإ هنبا عم ليلخلا مي ميهاربإ ئنب ذنم مارحلا دجسملا ناك

 نب ّيصق ىلإ ةمّركملا َةّكم ُرمأ لآ نأ ىلإ ةمَّظعملا ةبعكلا مالسلاو ةالصلا

 ةبعكلا لوح ةعساو ٍةحسف نع ةرابع ِلِكَي ٍدّمحم انّيبنل عبارلا ّدجلا « بالك

 ةحاسم رخو( طيش ةود ةيسملا ةسكلا لوح نكي ملز  .ةدلحمل

 « ٍةقلامع نب عني تلو ىذا لاكلا كاكا غل حجل

 ع ةكم باعش يف نونكسي ٠ ٠ مهريغو شير ٠ ةعازجخو . مهزجو

 . اهنأشل ًاميظعتو ء اهل ًامارتحا ؛ ةمّظعملا ةبعكلا لوح نوكرتيو
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 رمألا لآ اًملف « ًارادج الو ًاراد ةمّظعملا ةبعكلا راوجب ينبت نأ ءىرتجت الف
 نم ةمظعملا ةبعكلا حاتفم ىلعو . ةكم ىلع ىلوتساو . ّيصق ىلإ

 نم لوألا ءزجلا يفو . ءاوعش ٌبرح اهنيبو هنيب تراد نأ دعب ٠ ةعازخ
 « ةيدملاوبملعلا عم ةمالبإلا هضيلا خيراتو برعلا دّيس ةايح » باتك

 ةبعكلا لوح ةّكمب اونبي نأ مهيرعأ ربل نقر ةدوطي ةيرخ اوبت ج
 ةّكم رهاظ نونطقي اوناك ثيح « عبرألا اهتاهج نم ًاتويب ةمّظعملا

 ١ ٍةبانج ىلع نولخدي ال ةكه ..كوخد اودارأ اذ] اوناكو . اهباعشو

 مهل لاقف ٠ ّلِحلا ىلإ اوجرخ ءاوسمأ اذإف ٠ ًاراهن الاي نوسفاولو
 . مكلاتق ّلحّتست ملو ٠ سانلا مكتباه تيبلا لوح متنكس نإ : ٌيصق
 « يلامشلا بناجلا يف ةودنلا راد ىنبو « ًالوأ وه أدبف . مكيلع موجهلاو

 لئابق نيب تاهجلا يقاب ٌيصق مّسق مث « ةدايزلا باب ةحسف نآلا وه يذلا

 . شيرف

 وحن ىلإ اهباوبأ تعّرشو ٠ ةمّظعملا ةبعكلا لوح اهرود ٌشيرق تنبف
 لك نيب اولعجو ٠ فاطملا رادم رادقم نيفئاطلل اوكرتو « ةمّظعملا ةبعكلا
 اولعجو ٠ فاطملا ىلإ هنم كلسي باب هيف ًاعراش ًاكلسم مهرود نم نيراد

 ةبعكلا نيبو اهنيب نوكي ال ئتح لكشلا ةعّبرم نكت ملو « ٌةرّودم رودلا ءانب
 يل ا تل عيبرتلا ةهج نم ءانبلا يف ٌهبش ةمّظعملا

 نيل علا علا فلا رودلا كلت مومع عافترا اولعجو

 ا ًاميظعتو ًامارتحا ؛ ةبعكلا نم ئلعأ راد ءانب ىلع نوؤرجع ال
 اهّنأ لجأل هةلا زاوتا عومي امساك كاك

 . اهلوح تينب يتلا رودلا مومع نم ئلعأ تناك
 شيرق ) شيرق لئابق نم اتيب ةمّظعملا ةبعكلا لوح ئنب نم لك يمس

 تقّلعت ئّتح « لسّنلا ةرثكو . ناكسلا رئاكتب تويبلا ترثاكت مث ( نطاوبلا
 . ٌّيوبنلا رصعلا يف ةكم باعشب رودلا
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 : باّطخلا نب رمع ةرامع

 ركب يبأ نمزو ١ ج يبنلا نمز يف ةفصلا هذه ىلع دجسملا يقبو

 ءانبو ةعسوت لَّوأ تناكف ٠ باطخلا نب رمع نمز ءاج ىتح « قيدصلا

 نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف ةّيرجه ١7 ةنس يف هنأ كلذو . هدي ىلع دجسملل

 ّمأ ) ليسب فرعي ميظع ٌليس ةّكم ىلإ ءاج هنع هللا يضر باّطخلا نب رمع
 كلذو « ىعدملا ةيحان نم مارحلا دجسملا لخدف « ةكم ىلعأ نم ( لشهن
 لَم ليلخلا مي ميهاربإ ماقم علتقاف « ميهاربإ يداو نم ردحني يذلا ليسلا ريغ

 ماقملا دجُو ءاملا ٌففج اًملف « ةّكم لفسأ ىلإ هب بهذو « هعضوم نم

 اهي طيقو ةيعكلاب:قصلا وبه دب نياق 52 لكسأب

 نب ديعس نب ةديبع تنب لشهن ّمأ ليسب ليسلا كلذ ةيمست ببس امأو

 تتامو « ليسلا كلذ اهفرتجا هنأل وهف ؛ سمش دبع نب ةّيمأ نب يصاعلا

 انهت املاك
 وهو « هنع هللا يضر باّطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ كلذ غلب اًملف

  ةّكم ىلإ ًاعزف هتعاس نم بكرو ءرمألا كلذ هّلاه ةنيدملاب ذئموي
 ةكم لتعو اعله+ ةرجفلا نم 116 حمة اقمر نهش ف ةرمعب اهلخدف
 هللا دّشْنَأ : لاق ّمث « ماقملا رجح ىلع فقوو « م ارهلا دجسملا لقد
 رمهسلا ةعادو يأ ن ب بلطملا لاقف « ماقملا اذه يف ٌملع هدنع ًادبع

 لئشخأ تنك دقف « كلذب ٌملع يدنع نينمؤملا ريمأ ايانأ : هنع هللا يضر

 0 نا يع يي

 يف يدنع وهو «٠ طاقمب مزمز ىلإ هعضوم نمو « رجحلا باب ىلإ
 , اهب يتأي نم اهيلإ لسرأو ٠ يدنع سلجا : رمع هل لاقف ٠ تببلا
 ماقملا رجح عضوو « سيقف « اهب يتأف « اهيلإ لسرأو « هدنع سلجف
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 . رضاحلا رصعلا يف هيف وه يذلا عضوملا وهو « هيف ناك يذلا هّلحم ىف

 . أمات ًاماكحإ مكحأو

 ىهتنا نأ دعب هنع هللا يضر باّطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىأر اًملف

 يف نيلصملا ماحدزاو ٠ سانلا ًةرثك ٠ هعضوم يف ماقملا رجح عضو نم

 نم رود قرتش ما . فاطملا رادم نع ةرابع وه يذلا « مارحلا دجسملا

 يف اهضرأ لخدأو . اهمدهو « مارحلا دجسملل ةقصالملا رودلا كلت

 ضعب عنتما دق ناكو « هيلع ناك اًّمع دجسملا عّسوت كلذبو . دجسملا

 دق يتلا رودلا تمّوقف ٠ نمثلا ضبقو « عيبلا نم رودلا كلت باحصأ

 ةنازخ يف اهنامثأ هنع هللا يضر رمع عضوو ء اهعيب نم اهلهأ عنتما

 .ًارود اهب متينبو « ةبعكلا ءانفب متلزن متنأ : مهل لاقو « ةبعكلا
 « مكئانفو مكحوس يف ةبعكلا مكيلع تلزن امو « ةبعكلا ءانف نوكلمت الو

 ىلع ًاطئاح هنع هللا يضر رمع لعجف ٠ نمثلا اوذخأ مزعلا اوأر اًملف

 « هيف عضوُت حيباصملا تناكو « ةماقلا نود هعافترا ناكو . دجسملا

 ريمأ « هعّسو نم َلَّوأو « رادجلاب مارحلا دجسملا طاحأ نم لّوأ ناكف

 تناك امك « ًاباوبأ هل لعجو « هنع هللا يضر باَّطخلا نب رمع نينمؤملا

 . ةقباسلا باوبألا كلت ةاذاحم ىلع مدهُت نأ لبق رودلا نيب

 هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ ةدايز نم ةّكم وخرؤم هاور ام لصاح اذه

  اهمده يتلا رودلا ددع اوركذي ملو « مارحلا دجسملل هعيسوتو « هنع

 ةرابع نم رهظي يذلاو .اهتحاسم الو . دجسملاب اهضرأ لخدأو

 . ةعبرألا تاماقملا ةاذاحم نع ديزت ال اهَّنأ نيخرؤملا

 دجسملا ةرامع نم هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ ىهتنا نأ دعب ّمث

 مارحلا دجسملا لوخد دّوعت يذلا ليسلا ىرجم لّوحُي نأ دارأ ٠ مارحلا

 لمعب رمأف « ميهاربإ يداو ليس رجم ىلإ ىعدملا ةهج نم ميدقلا نم
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 مارحلا دجسملل ًانوص ؛ ةّكم ئلعأب ىعدملاب ٌميظع ٌّدس وهو « ( مدرلا )
 ّوحت ْنأ روكذملا مدرلا لمع ةجيتن نم ناكف « هيف ليسلا لوخد نم

 « ميهاربإ يداو ئرجم ىلإ ىعدملا ةيحان نم ردحني يذلا ليسلا ئرجم

 نم لخديو . ئعسملا عراش ئلع ىعدملا نم ردحني ليسلا اذه ناك ثيح

 هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ هانبف ٠ مارحلا دجسملا ىلإ مالسلا باب ةهج
 دعب ٌليس ُهّلْعَي ملف « بارتلاب هسبكو « ماظعلا روخصلاو رئافضلاب هنع
 مدرلا راجحأ ضعب نع فشكف « 7١7 ةنس ميظع ليس ءاج هَّنأ ريغ « كلذ

 ري مل يتلا « ةريبكلا ةميظعلا روخصلا كلت هيف تدهوشو « روكذملا

 . اهلثم

 عضوملا اذهوت 1 عب يتب عدول مدرلا كلذ نركسي ةوعتتالا ناكو

 نم ةمّظعملا ةبعكلا ىرُت تناكو ٠ ( ىعدملا ) وه مدرلا هيف عضو يذلا

 ولع نع مارحلا دجسملا نيبو هنيب يتلا رودلا رّصِقو « هّولعل ميصتملا كلذ
 مدرلا اذه راصف . ليم فصن وحنب ةبعكلا نع دْعبي وهو « ةمظعملا ةبعكلا

 ىلإ ىعدملا نم هرواج امو علعل لبج نم ردحنملا ليسلا لّوحي هئانب دعب
 يداو ليس عم هنم ردحنيف « ميهاربإ يداو ئرجم ىلع « ليللا قوس

 ىلإ يهتني ئّتح « يبونجلا مارحلا دجسملا بناجب َناَرُمَيو ٠ ميهاربإ
 لي ل

 . ملعأ هللاو ,. عضوملا كلذب مهلزانم تناك هّنأ رهاظلاف ( حمج

 ةنس ةّيسمشلا نينسلا نم قفاويو « ةرجهلا نم ١!/ةنس كلذ ناكو

 نباو « ٌئسافلا ٌنئقتلاو « ٌنقرزألا هركذ ام لصاح اذه « ةّيداليم 8

 دهف نب نيدلا مجنو « «مالعإلا ١ هباتك يف نيدلا بطقو « ةريهظ
 نم مهريغو « « راصبألا كلاسم » يف ُيرمعلا هللا لضف نباو « ٌئشرقلا

 . ةّكم يخرؤم
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 : نافع نب نامثع ةرامع

 دادزا هنع هللا يضر ناّمع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ةفالخ تناك اًملف
 ىلع مارحلا دجسملا قيض كلذ نم رهظو « ًةرثك ةمّركملا ةكم ناكس
 دجسملا لوح يتلا « ًارود هنع هللا يضر نامثع ىرتشاف « نيَّلصملا

 ءهل ةعسوت « مارحلا دجسملا يف اهضرأ لخدأو « اهمدهو « مارحلا
 هنع هللا يضر نامثع نينمؤملا ريمأ لعجو ءاه ١١ ةنس كلذ ناكو

 ناك ثيح « هيف ةقورألا ذختا نم َلَّوأ وه ناكف « ةقورأ مارحلا دجسملل

 فقس الو ٌقاور هل سيلو « ةوصحلا لثم حيسف عسّنم نع ًةرابع كلذ لبق

 ةريبك ًةدايز هيق دازو « ةمّظعملا ةبعكلا ةرامع نم ئهتنا نأ دعب « مارحلا

 « ةريثك ًارود ئرتشاو « ةّيلامشلاو « ةّيبونجلاو « ةّيقرشلا ةهجلا نم

 . اميرتقت ده 50 ةنس ىف ةرامعلا هذه تناكو « ًاضيأ دجسملا َفّقسو

 : ناورم نب كلملا دبع ةرامع

 دجسملا ةرامعب رمأ ٌيومألا ناورم نب كلملا دبع ةفالخ تناك اًّملف

 هّرمعو ؛ جاَّسلاب هفقسو «٠ هرادج عفر هنأ ريغ ؛ ًائيش هيف دزي ملو ؛ مارحلا

  نهدلا نع الاعتع ةيسمخ ةئاوطتنا لك ىمأو يلع لمحو( ةنسحع نافع

 هفيقستو ٠ رادجلا عفرو « ءانبلا ديدجت يف ةرصحنم هترامع تناكف

 هلعج يذلا بهذلاب هنّيزو . هنتمأو بشخلا عاونأ رخفأ وه يذلا ٍجاَّسلاب
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 ىلع ةوالع « هيلع ناك اّمع ًائيش هيف دزي ملو ٠ تاناوطسألا سوؤر ىلع

 . ريبزلا نب هللا دبع ةدايز

 نم هّضعب مّدهت دق هّنأل ؛ مارحلا دجسملل كلملا دبع ةرامع ٌببسو

 هراصح لاح ؟ ٌئفقثلا فسوي نب ٌجاَجَحلا اهب هامر يتلا قينجنملا ةراجح

 هذه تناكو 2 مارحلا دجسملاب مصعتسا امئيح « ريبزلا نب هللا دبعل

 “0 ةنس يف كلذو « ةنسب ةمّظعملا ةبعكلل ٍجاّجحلا ةرامع دعب ةرامعلا
 . ةّيداليم 594 ةنس ٌقفاوت يتلا ةّيرجه

 نَم لَّوأ َّنأ : جحلا كسانم يف ( حاضيإلا ) هباتك يف ٌيوونلا ركذو
 هللا دبع نب ٌدلاخ مامإلا ءارو ةيظعحلا ةيفكلا لوح فوفصلا واذأ

 لقنو « ٌناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ةَّكم ىلع ًايلاو ناك نيح « ٌيرسقلا

 مهُفقوم سانلا ىلع قاض هَّنأ كلذ ببس ناكو : لاقو « ٌيقرزألا نع كلذ
 . حابر يبأ نب ءاطع ناكو « ةبعكلا لوح مهرادأف « مامإلا ءارو

 . هنوركني الو كلذ توري « ءاملعلا نم امهؤارظنو « رانيد نب ورمعو

 امَيأ مارععلا دحتيملا فا نسانلا زك اذ ءاطعل تلق : جيرج نبا لاقو

 لوح آادحاو اف اونوكي مأ 2 ماقملا فلخ أراضي نأ ٠ كيلإ ٌتحأ

 . ةبعكلا لوح ًادحاو ًافص اونوكي نأ ( ءاطع : يأ ) : لاقف « ةبعكلا

 : كلملا دبع نب ديلولا ةرامع

 عيسوتب رمأ ٌيومألا َناورم نب كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ تناك اًّملف
 ةنيتم ٌةرامع هرّمعو « كلملا دبع هيبأ لمع ضقنو ٠ مارحلا دجسملا

 اهلقنو « ماشلاو ٌرصم نم ماخؤلا نيطاسألاب ئتأ نَم لَّوأ وهو « ةمكحم

 ادع ام ؛ نيخرؤملا رثكأ هركذ ام بسح . لجهلا ىلع ةٌكم ىلإ كانه نم

 سوؤر ىلع لعجو ءافرخزملا جاَّسلا بشخلاب هّقفقسو « ّيرمعلا
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 لعجو « ماخؤؤلاب مارحلا دجسملا لخاد َرّزَأو ٠ بهذلا َحئافص نيطاسألا

 هوجو يف لعجو « ( دوقعلا ) ناقيطلا هطئاح يف لعجو « يتافارش هل

 « مارحلا دجسملا اهب نّيز نم َلّوأ وهو « َءاسِفيسُملا اهالعأ نم ناقيّطلا
 امك « ةّيقرشلا ةهجلا نم ديلولا ٌةدايز تناكو . تاقدارس دجسملل لعجو

 . ةّيرجه 4١ ةنس ْثَعقوو ؛ خيراتلا قايس هيلع لدي

 : روصنملا رفعج يبأ ةرامع

 ةّكم ىلع هّلماع ّرمأ ٌيسابعلا روصنملا ٍرفعج يبأ ةفالخ تناك اًملف
 يف دازف . ه ١317 ةنس مّرحملا يف كلذو ؛ مارحلا دجسملا عيسوت ةدايزب

 ةرانم ىلإ ىهتنا نأ ىلإ هلفسأ يف دازو « ةودنلا راد يلي يذلا ٌئماشلا هقش

 باب يلي ام ىلإ ةّيبرغلا ةهجلا نم ميقتسم طخ ىلع اهنمو « ةرمعلا باب
 هلاصتال ؟ ٌيبونجلا بناجلا يف دزي ملو « ةوصحلا ّدح ىلع ميهاربإ

 ٌولع يف دزي مل هنأ امك « هيف ءانبلا ةبوعصلو « ٌميهاربإ يداو ليس ئرجمب
 . ه ١717 ةنس يف كلذ ناكو « ةّيقرشلا ةهجلا نم مارحلا دجسملا

 , هلخاد نم رمرملاب هسبلأ نم لّوأ روصنملا رفعج وبأ ناكو
 , يثراحلا هللا دبع نب دايز ٍدي ىلع كلذ لك ناكو « هالعأو . هجراخو

 عبس ةنس مّرحملا يف لمعلا ءادتبا ناكو « ماوعأ ةثالث لمعلا مادتسا دقو
 نم ٍةئامو نيعبرأ ةنس ةّجحلا يذ يف لمعلا ءاهتناو « ٍةئامو َنيثالثو

 + ةرتحفلا

 : روصنملا نب ٌيدهملا ةرامع

 نمو ؛« هالعأ نم « روكذملا روصنملا نب ٌيدهملا ةفيلخلا هعّسو َّمث

 هبناوج نم ًادج ًاعساو راص ّْنح 2 ٌىبرغلا بناجلا نمو 2 ٌىناميلا بناجلا
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 مارحلا دجسملا ةعسوت يف ٍيدهملا قفنأو « ةئامو َنيتسو عبس ةنس عبرألا

 ةرواجملا رودلا نم عّبرملا عارذلا ئرتشا هّنأل ؛ ؛ نادقملا ةميظع ًالاوفأ

 نم عّبرملا عارذلا ئرتشاو « ًارانيد َنيرشعو ٍةسمخب مارحلا دجسملل

 « ماخُولا راجحأ هيلإ لقنو ٠ ًارانيد ّرشع ةسمخب هيف رود ال يذلا يداولا

 ةَّدُج ءانيمب تلزنأ ّنح « اهريغو ماشلا نم ةّيماخُؤلا ةريبكلا ًةدمعألاو

 « ةّيحالصإلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ « َةَّكم ىلإ تالجعلا ىلع تّلمُحو

 ٠ ريظن كلذ يف هل نكي ملو « هتقفن اهيف تمظع يتلا

 ٌيسابعلا ٌيدهملا نينمؤملا ريمأ ةرامع ىلع مارحلا دجسملا ماد دقو

 ٌّيز مظعأ ىلع وهو « نينس ّرشع ٌَرشعو ةئامنامث « 41/4 ماع ىلإ ١19 ماع نم

 ؛ هئانب يف نهو هرتعي مل , روصعلا هذه يفو لب . روصعلا كلت يف فرُع

 تاحالصإلا ضعب ئوس « هناكرأ يف ةعزعز وأ ١ هلكش يف ٌرييغت وأ

 . ةفيطّللا تادايزلاو « ةفيفخلا

 م

 : ميلس ناطلسلا ةرامع

 تامدص حفاكي « نينس ٌرشعو ةئامنامث مارحلا دجسملا اذه ماد دقل

 . رطملا لوطهو ٠ سمشلا ةرارح نم نيلصملا ىقيو « ةميظعلا لويسلا

 ىلإ لام ّيقرشلا قاورلا َّنأ رهظ 91/8 ةنس تناك َّنح ٠. فصارعلا دادتشاو

 لحم نع هنم فوقسلا بشخ سوؤر تزرب ُثيحب « ةفيرشلا ةبعكلا وحن

 . دجسملا رادج يف اهبيكرت

 مارجلا دجسملا ءانب ىلإ ةردابملاب ناخ ميلس ناطلسلا رمأ ردصف

 0 ٌبَبق ٌيبشخلا فقسلا لدب لعجُي نأو « ماكحإلاو ناقتإلا ةياغب هعيمج

 نيام مارحلا دجسملل ناك هّنأل كلذو ؛ مارحلا دجسملا ٍةقورأب ةرئاد

 . نيعارذ وحن فقس َّلك
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 نم مارحلا دجسملا فقس يف ببقلاب بشخلا لادبتسا َّنأ كلش الو
 . ةناتملا ةيحان نمو « ديربتلا ةيحان نم « دئاوفلا مظعأ

 . ناخدارم ناطلسلا هدعب ْئىَّلوتو « مامتإلا لبق ميلس ناطلسلا يفوت مث
 5 4/815 ةنس مت تح  هلامكإو « لمعلا زاجنإ يف عارسإلاب هرمأ ردصأف

 . نينس عبرأ وحن ةرامعلاو مدهلا نيب قرغتسا دق لمعلا ناكف

 ميدقلا دجسملا يهو « ةيقاب هنباو ميلس ناطلسلا ةرامع لازت الو
 . مويلا

 : ةّيدوعسلا ةعسوتلا

 دجسملل ةّيدوعسلا ةعسوتلا تأدب ءاه ١1ا/0 ماع لئاوأ يفو

 دجسملا نمض ًاّيراجت ًاعراش ناك نأ دعب ئعسملا لخدأو « مارحلا

 امب قيلت ٠ ةليمج ٍةسدنهو ةنيتم سسأ ىلع ءانبلا ٌرمتساو ٠ مارحلا
 ةحاسم تحبصأو « نيملسملا سوفن ىف ةناكمو ةسادق نم هللا تيبل
 منو هلام( ارا 9 قا ةحفرتلا مدع لحي قفا مارحلا دجسملا
 ؟84111/) تناك نأ دعب « ًاحّطسم ًارتم نيتسو ئدحإو ةئام ٍنامثو ًافلأ
 , احطببم ارتم ةيرشعو ةحبسو ةثافو املأ نيرتكعو ةعببت (ًارثم

 . دحاو تقو يف ّلصم فلأ ةئامثالث نم رثكأل عسّنت ةحاسم يهو

 ةكلمملا هب تماق يذلا « مارحلا دجسملا ةعسوت عورشم ربتعيو

 نع ًاماع رشع ةسمخ نم رثكأ هيف 0 قرغتساو « ةّيدوعسلا ةّيبرعلا
 ةعورلا يف ةياغ -ةرامعلا“ دعت « ةّيئارمعلا تاعورشملا مخضأ

 . لامجلاو
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 مارحلا دجسملا صئاصخ ٌجهأ

 : ىلوألا

 لطبم مارحلا دجسملا ريغ يف فقوملا يف همامإ ىلع مومأملا مّدقت نأ

 ريغ يف مأ مامإلا ةهج يف مّدقتلا ناكأ ءاوس « نيلوقلا رهظأ ىلع ةالصلل

 ؟ هتهج

 ةبعكلا ىلإ برقأ مامإلا نوكي نأ بجاولاف : مارحلا دجسملا يف اّمأو

 , هنم ةبعكلا ىلإ برقأ راصو « مامإلا ىلع مَّدقت ولف . نيمومأملا نم

 ماقم يف يلصي مامإلا ناك ول امك مامإلا ةهج يف اهيلإ برقأ ناك نإ « َرِظْن

 يف اهيلإ برقأ ناك نإو « هتالص تلطب بابلا دنع مومأملاو ٠ ِِلَت ميهاربإ
 « ًالثم رجحلا يف مومأملاو ماقملا يف مامإلا فقو ول امك مامإلا ةهج ريغ

 فوصوم ريغ هّنأل ؛ ٌئعفارلا هلاق امك « ةّكصلاب م ةلا نيقيرطلا ٌحصأف

 ٌلصاح ٍذئنيح هب ٌءادتقالاو « هلاعفأ ةدهاشم هنكمي هّنألو « هيلع مّدقتلاب

 . ةاذاحملل

 : ةيناثلا

 مل . دجسملا مامإب ًايدتقم . دجسملا نع لصفنم ءانب يف ىَّلص نم نأ
 ولف ؛ مارحلا دجسملا يف اّمأو « فوفصلا لاصتا مدعل ؛ هؤادتقا عصي

 مامإلا ةالصب ًايدتقم « سيبق يبأ وأ « ةورملا وأ . افصلا لبج ىلع ىَلص

 كلذ ّلك َّنأل ؛ زوجي : هنع هللا يضر ٌئعفاشلا لاق . مارحلا دجسملا يف

 . عطقنم ريغ فرعلا مكح يف وهو « ٌلصَّمم
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 : ةثلاثلا

 يف ال « مارحلا دجسملا يف ديعلا اوُلصي نأ ةّكم لهأل ٌبحتسُي
 مهل ةفعاضملا لوصحلو « ةبعكلا ةدهاشمو « ةعقبلا لضفل ؛ ءارحصلا
 . قافّتاب ةالصلا يف

 الإ , نادلبلا رئاس يف ىَّلصملا يف ىَّلصت : « َمألا » يف ٌعفاشلا لاق
 . ضرألا عاقب ريخ هَّنأل اهدجسم يف ىّلصت هّنإف « ةّكم يف

 : ةعبارلا

 « مارحلا دجسملاك . كسلا دجاسم يف مرحملل ٌبحتست ةيبلتلا نأ
 : نالوقف اهريغ امو ع١ ةفرعب ميهاربإ دجسمو : ف نخلا دجسمو

 فالخب ؛ نيدبعتملا ىلع شيوشتلا نم ارذح ؛ اهيف نسي ال هنأ : ميدقلا

 مومعل ؛ معن : ديدجلاو . اهيف ةدوهعم اهنإف ةقباسلا ةثالثلا دجاسملا

 + ناجألا

 : ةسماخلا

 دل تيم هاف دسصيسلا ضو املك فاكتعالا يوني نأ كح
 ؛ هنع لفاغتي الو « اذهب ًمتهي نأ يغبنيو ٠ ةظحل يف ولو ٠ هيلع باثيو
 كلذكو « ةّيئلاب الإ لصحت ال ذإ « هيف نيفكاعلا ةليضف هل لصحتل
 ٌقلعم ٌُبلق لجرو ٠ : هّلِظ يف هللا مهّلظُي نيذلل لك هلوق رضحتسي
 . « دجاسملاب

 : ةسداسلا

 « ثيدحلا يف ءاج امك « رباقملا يف ةهوركم تناك نإو ةالصلا نأ
 . مهيلع هللا تاولص ءايبنألا رباقم هنم ئنثتسُي نكل « ءاهقفلا هيلع ّصصنو

١٠ 



 لكأ نع ةفيرشلا مهتاوذ مصع ئلاعت هللا َّنأل ؛ ءاهقفلا هب حّرصُي مل نإو

 نب دمحأ بقانم » يف ركذ ّيقهيبلا نأل ؛ اذه تركذ امَّنِإو «٠ ضرألا

 انثّدح : لاقف ئور لبنح نب دمحأ َّنأ : - دئاوفلا ريثك وهو - « لبنح

 دبع نع « مثيخ نع « نامثع نب هللا دبع نع « ٌئفئاطلا ميلس نب ئيحي
 ماقملا نيبام : لاق « ٌيلولسلا ةَرْمَض نب هللا دبع نع « طاباس نب نمحرلا

 نيّجاح اوؤاج « اين نيعبسو ةعبس ربق رجحلا ىلإ مزمز رثب ىلإ نكرلا ىلإ

 ميلس نب ئيحي نم عمسأ مل : لبنح نب دمحأ لاق . كانه اوربّقف اوتامف

 . ىهتنا . دحاولا ثيدحلا اذه ريغ

 لقي ملف «٠ كلذ عمو « رجحلا يف هّمأو ليعامسإ ربق َّنأ رهّتشا دقو

 باوثلاو ٠ ميظعلا رجألا نم هيف ام ( هيف ) لب « هيف ةالصلا ةهاركب دحأ

 . ليزجلا

 انتزع 84 يصغي يف ٌيناربطلا لاق . فيّخلا دجسم كلذكو

 انث « لألدلا ماّمه وبأ انث « ناذاش نب ىسيع انئّدح « دمحأ نب هللا دبع

 : لاق « رمع نبا نع , دهاجم نع . روصنم نع « نامهط نب ميهاربإ

 . « ًاّيبن نيعبس ُربق فيَخلا ٍدجسم يف » : لي هللا لوسر لاق

 : جحلا تالّمأت يف يل عقو اّمم : ٌئلبنحلا ليقع نب ءافولا وبأ لاقو

 يبن نم ام هنأ : يوُر دقف ؛ هعبت نمو مدآك « ءايبنألا روبق ىلع مالسلا

 نم ًافولأ وأ نيثم اهب َّنأو « اهب نفُّدو « ةّكم ىلإ الإ هموق باذع دعب جرخ
 . ءايبنألا

 : ةعباسلا

 :سارلا توشك اللد اعقاع اعضارت ألا دا لعن ل

 . عاقبلا نم هريغ فالخب 2 ايندلا سابل نع ًادّدجتم
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 اثلا . هلم

 نب رهطو # : ىلاعت هلوق يف هسفنل هفاضأ ئلاعتو هناحبس هنأ

 . [51 : جحلا] «تريفياطلل

 ةعفارلا « هنأشل ةمّظعملا « هركذب ةهّونملا ةفاضإلا هذهب كيهانو
 . هيدل مهفوكعو «٠ هيلع نيملاعلا بولق لابقإ يف ٌرسلا يهو « هردقل

 ةقوشم دعب ٌسفنلاو هب ٌفوطأ
 ام درب ٌبلطأ َنكرلا ٌهنم ٌمثلأو

 ةعاجيم ]ف1 انوفا رك
 يملا ةياغا ايو ىراملا»ةلخبا انف

 ابّرقت لإ قوشلا ٌتابلغ ٌتبأ

 ا ّدص كنع يّدص ناك امو

 اكبلاو ٌكدعب ٌكنع يرابطصا توعد

 ئأت اذإ ٌتحملا َّنأ اومعز ذقو

 اذ َناكل ًاّقح معزلا اذه َناك ولو

 ئوهلاو َرّبصتلا يلبُي هّنإ ىلب
 ئوهلاو ٌقوشلا ُهداق ٌتحم اذهو

 تنو ولو رازملا لعب ىلع كاتأ

 ينادت ٍفاوّطلا دعب لهو هيلإ
 ٍنامّيَه نمو قوش نم ّيبلقب
 ناقفخلا ةرفك الإ ُبلقلا الو

 ينامأ ّلك ٍنود نم يتينُم ايو

 نادي ٍداعبلاب يل امف كيلإ

 يناسلو يتلقم نم ٌدهاش يلو
 يناصع ٌكنع ُربَّصلاو اكبلا ىّبلف

 ٍنامز لوط دعب ٌهاوه ىلبيس
 ناوأ ّلك سانلا يف ئوهلا ءاود

 ٍناولملا هِلبي مل هلاح ىلع
 ٍنانِعو ٍدئاق مامز ٍريغب
 نامدقلا هب تءاج ٌهتيطم



 : ةعساتلا

 الإ لاحبتلا ُدَسُت الا“ تينحتلا + هعزل مارحتلا دجعشلا نايتإ زدتاول

 هنأ نيقيرطلا ٌحصأو ٠ « نيحيحصلا » يف وه امك « « ّدجاسم ثالث ىلإ

 يضاقلا هلاق امك « ٌيعفاشلا هيلع ّصنو « ٍةرمع وأ « ّجحب هرذن دقعني

 « هللا تيب ىلإ ّيشمت نأ ترذن اهّنأ : ةبقع تخأ ثيدحل ؛ ٌنيسحلا

 نيرذانلا مالك قلطم َّنأل ؛ ٍةرمع وأ ٌجحب َيشمت نأ لَك هللا لوسر اهرمأف

 هثرلي ىلصي نأ نلت نمك): عرشلا ىف لأ هل تبنان ىلع ٌلومحت

 دجسملا ٌدصق فرُعلاو « عرّشلا يف دوهعملاو ( ًاعرش ةدوهعملا ةالصلا

 . هيلع هٌرذن لمحُيف « ةرمعلاو جحلاب مارحلا

 . مارحلا دجسملا فارطأ يف تزاج ةبعكلا يف ًةالص رذن ولو

 يف وأ « مارحلا دجسملا يف يلصأ نأ ىلع هلل : لوقي نأ نيب قرف الو

 دجسملا كلذكو « ةبعكلا وه امن مارحلا تيبلا َّنأ تبث ذإ « مارحلا تيبلا

 . امهب ريبعتلاك مارحلا دجسملاب ريبعتلاف « مارحلا

 : ةرشاعلا

 الإ ءارحصلا يف ءاقستسالا ةالص ْئَّلصُت نأ َّنُسلا َّنأ ءاهقفلا ٌَركذ

 لضفل ٠ فلخلاو فلسلا هيلعو « مارحلا دجسملاب ئّلصُت اهّنإف ؛ ةَكمب

 : اهّتعَس سو ةعقبلا



 . ةبعكلا نم ةيلامشلا ةهجلا لوح ةرئاد فصن وهو ليعامسإ رجح
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 ليعامسإ رجح

 ةبعكلا لامش عقاولا طئاحلا وهف : مالسلا هيلع ٌليعامسإ رجح اَمأ

 . ةمظعملا

 ًاشيرع لكي ليلخلا مي ميهاربإ هلعج دقو « ةرئاد فصن لكش ىلع وهو

 . ةمّظعملا ةبعكلا بناج ىلإ
 لاق . « ّيقرزألا خيرات ١ يف كلذ ءاج امك « َليعامسإ منغل ًابْرَز ناكو

 ميهاربإ لجو: ةملامملا ةبكلل هلك ليلخلا ءانيربخ زاك نيف كقرنألا
 منغل ًابْرَز ناكو « زنعلا همحتقت همحتقت كارأ نم ًاشيرع تيبلا بنج ىلإ رجحلا

 . مّظعملا تيبلا نم نكي مل رجحلا َّنأ ىلع ٌلُدت ةياورلا هذهو . ليعامسإ

 نم تصقنأ ةبعكلا ٌشيرق تنب امل هّنأ َريغ « هنع ًاجراخ ًابْرَز ناك امّنإو

 . ةحيحصلا تاياورلا رهشأ ىلع . ًاربشو عرذأ َةَّنس َّيلامشلا اهبناج

 هتصقنأ ام اهيف لخدأ امهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع اهانب اّمل ّمث

 ةبعكلا نم عطتقا « ٌيفقثلا فسوي نب ٍجاَجَحلا رصع ناك اًملف « اهنم ٌشيرق
 . ليعامسإ رجح يف اهلخدأو « ربشلاو عرذألا َةَّنسلا

 راد ا مف نسج كلذبو

 « ةمّظعملا ةبعكلل شيرق ءانب نمز يف هيلع ناك امك « ةمّظعملا

 . رضاحلا رصعلا ىلإ همكح ىلع لازي ال

 : « ةبعكلا خيرات ١ نع هباتك يف ةمالساب نيسح خيشلا خرؤملا لاق
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 امك ةفلتشم تارامع رمٌعو « ٍتاّدم ةدع مده دق ليعامسإ رجح َّنأ امبو

 : هنم تماس ام عرذ ىلع فقأل ؛ هَعّرذأ َّنأ يل َرَدِبف « كلذ ليصفت يتأيس

 تبهذف ؟ رثكأ وأ ّلقأ وأ ربشو عرذأ ةّنس وه له «٠ ؟ةطعملا ةسكلا تادع

 ١765 ةنس ةّّجِحلا يذ رهش نم ١6 قفاوملا ِءاثالّثلا ةليل يف رجحلا ىلإ

 ليعامسإ رجح نم ميقتسملا مسقلا ٌتعرذو « ءاشعلاو برغملا نيب ء ه

 رادج ىلإ هنم ينحنملا ٌدحلا نم ةمظعملا ةبعكلا رادج ةماقتسال تماسملا

 اذهو « ديلا عارذب عرذأ ةعست 7 كلذ ٌلوط ناكف ٠ رجحللا يلت يتلا ةبعكلا

 دق رُجحلا ءانب َّنأ كلذ نم مِلُعف ٠ ربشلاو عرذألا ةّنسلا نع ةريثك ٌةدايز هيف

 . هيلع ناك اّمع رّيغت

 ناخ ديجملا دبع ناطلسلا رصع يف « ةريخألا ةّرملا يف ينُيو ِمِدُه دقو

 يف رجحلا نم ميقتسملا لوط يف اوداز امّبرو ء ه ١١7١ ةنس ينامثعلا

 . هلبق يذلاو ريخألا ءانبلا اذه

 . ( ميطحلا ) : ًاضيأ ليعامسإ ُرجِح ْىّمسُيو

 : لاق « ميطحلاب امس نيعضوم « ةياهنلا ١ يف ريثألا نبا ركذ دقو

 : ليقو « مزتلملا : يأ بابلاو نكرلا نيب , اموهو « ةّكم ميطح يِّمس هنمو

 عفُر تيبلا َّنأل ؛ هب يمس « ةبعكلا ؛ ينعي « اهنم جّرخملا رجحلا وه

 نم هب تفاط ام هيف حرطت تناك برعلا نأل : ليقو « ًاموطحم وه كرتو

 . نامزلا لوطب مطحنت ئتح ئقبتف ٠ بايثلا

 . ماقملاو ء دوسألا نكرلا نيب ام ميطحلا : لاق « ٌيقرزألا ىور

 ءاعدلا ىلع نومحدزي سانلا 5 ؛ ًاميطح يّمس . رجحلاو « مزمزو

 . ٌباجتسم هيف ءاعدلاو « ًاضعب مهضعب مطحيو « هيف

 يذلا رججحلا يف نفُد ليعامسإ هللا يبن َّنأ : ءاملعلا نم ريثك ركذ دقو
 فأر ره نقذو-( تام 3 و نياللثو هلع نان نكاع نأتي ميلقسلا نه
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 . ٌيربطلا ريرج نباو « ماشه نباو « قاحسإ نبا اذه ركذ نّممو « هيف
 . نيخرؤملا رابك نم مهريغو « ريثك نباو

 تيبلا لخدأ نأ ٌبحأ تنك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور

 يلم 2:7 لاقواو رجلا يلخذ افا يدير هلك هلا لوتس كعاقادق لصف
 ا ةعيسلا نم ةحطت ونا امانا كيبلا لد كدرأ نإف

 يبأل لاق كي هللا لوسر َّنأ « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌيلع نعو

 هلخد نمل لوقي « ًاكلم رججحلا باب ىلع َّنِإ ١ : هنع هللا ىضر ًةريره
 هناي لهوا © لدعلا ةفناتشاف 1 يهم اه كل ا ررققم 7 ىدعكر قارس

 « ىَّلص نمل ُلوقي ٠ تيبلا عفرُي موي ىلإ ايندلا هللا قلخ ذنم كلم رخآلا
 . ؛ اّيقت دّمحم ِةَّمأ نم تنك نإ ًاموحرم : جرخو

 ةّكم ٌرح هبر ىلإ اكش مالسلا هيلع ليعامسإ َّنأ : نسحلا ةلاسر يفو

 هنم حوّرلا كيلع جرخي « رجحلا يف ةّنجلا نم ًاباب كل حتفأ نأ هيلإ ىحوأف
 . ةمايقلا موي ىلإ

 . حيرلا ميسن- ءارلا حتفب - حوّرلاو

 لاقف « موي تاذ لبقأ هنأ « هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع اهيفو
 ىلع ًامئاق تنك : لاقف « هولأسف « تئج نيأ نم ىنولأست الأ : هباحصأل

 . هدنع هللا وعدي « بازيملا تحت ًامئاق ناكو « ةّنجلا باب

 ل
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 ديدحالا هرظنم 1ربإ ماقم



 إو # + اعنا كاكا برع دوب اح يك مانيلا اة ىلع لا كال

 . 6178 : ةرقبلا] 4 ٌلَصُم رغم ماَقَت نمأو لْعأو امو ساَنلل ةباَكَم تيل اَْلَمَج

 وأ « ةيضيعبت ( نم ) ّنوكت نأ لمتحي : ةيآلا هذه دنع مهُضعب لاق

 , ديعب ّلكو « يف ىنعمب وأ « شفخألا بهذم ىلع ٠ تابثإلا يف ةدئاز

 . ها . دنع ىنعمب اهَّنأ : برقألاو

 - ماقملا اّمأو « مايقلا عضوم : موقي ماق نم  ميملا حتفب وه  ماقملاو

 دنع « مالسلا هيلع ميهاربإ هيلع ماق يذلا رّبحلا وه : ميهاربإ ماقمف

 اذه ىلإو « ءانبلا عفترا امّلك هب عفتري ناكو « ةبعكلا ءانب
 بحاص راشأ

 : هلوقب « بسنل ادومع » مظن

 امقَرو اوهلا ين 0 اكعفتزا ءابكلا:لاننط انمولكو

 0 اقذا ليلغلا حاف دو

 اًعَمسأ ٌجُحي نَم ٌلكو هب اعفترا ٍلابجلا لوطأك ًاضيأ

 : لاق ٠ هلك ّيبنلا ةّجح نع « ٌدباج ثّدح ام لوقلا اذه ةحكص دّيؤيو

 ؟ انيبأ ٌماقم اذه : رمع هل لاق « مالسلاو ةالصلا هيلع ٌئيبنلا فاط اّمل
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 : لجو َّزع هللا لزنأف ؟ ىّلصم هذخّتن الفأ : لاق كرما : لاق
 . 158 : ةرقبلا] © ٌّلَصْم تهرب اقم مأوُِجاَو »

 : لاقف 0 ' ماقملاب ّرم كب هللا لوسر َّنأ ) : ةياور يفو

 الفأ : لاق ا وسلا ل يع ا ريحا

 3 ال1 لاق ؟ نيلصم هذخّتن

 . ( ةيآلا

 : باّطخلا نب دمع لاق : لاق « ِكلام نب سنآ نع « ٌّيراخبلا يفو

 هللا لوسر اي : تلق « ثالث يف يّبر ينقفاو وأ , ثالث يف يّبر تقفاو )

 مهرب ماَقَم نم اوُدِجَأَو 8 : تلزنف ٠ « ىَّلصم ميهاربإ َماقم َتذْخَنا ول
 . ثيدحلا . ( خلا. . 4 َّلَصم

 , ًاثالث لّمرف ؛ ّنكرلا لك هللا لوسر ٌملَتسا ) : لاق هَّنأ ٍرباج نعو
 مهوب مِاَقَم اوديو 0 أرقف « ميهاربإ ماقم ىلإ دفن مث « اعبرأ ئشمو

 00 « تيبلا نيبو هنيب ماقملا لعجف « 117٠ : ةرقبلا © ّلَصُم

 هاور يذلا « ليوطلا ثيدحلا نم ٌةعطق اذهو : « هريسفت ١ ىف ريثك نبا لاق

 موقي ناك يذلا رّجَحلا وه مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم َّنأ : ةصالخلاف
 هلواني ليعامسإ ناكو « هرادج عفترا امل « مارحلا ةمبلا ءاثبل هيلع

 « ىرخألا ةيحانلا ىلإ لقتنا ًةيحان لّمك امّلكو « هديب اهعضيف « ًةراجحلا

 . تيبلا هجو ىلإ ىهتنا ئىّمح « هيلع ٌفقاو وهو « ةبعكلا لوح فوطي

 نيب ٌماقملا نوكي نأب « ماقملا فلخ ٌةالصلا نوكت نأ : ةّنّسلاف

 ماقعلا مجح ل ؛ هلاذاحمو هنع باقم طرتش الو ؛ ةقكلا و: ناضعلا

 صخشل ىَّلصم نوكي نأ يفكي ال ٠ ٠ عارذ وحن « ٌريغص رجحلا وه يذلا
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 رجحلا فلخ فقي مل نإو « ةّنسلاب ئتأ دقف ماقملا ءارو ئَّلص نمف « ٍدحاو

 يلصملا ىلع انطرتشا ولف « ُةّمكح ئطعُي ءيشلا براق ام َّنأل ؛ مامّتلاب

 كلذ يفو « هرغصل ًادرف ًادرف هفلخ ُسانلا ّيْلصي نأ مزلل رجحلا نيع ةلباقم

 . ئفخي ال ام ةَّقشملاو جرحلا نِم

 امهو « ةّنجلا نم مالسلا هيلع ّمدآ انيبأ عم نكرلاو ٌماقملا لزن دقلو

 نباو « مكاحلاو . دمحأو « ٌيذمرتلا ئور دقف « اهتيقاوي نم ناتتوقاي

 تيقاوي نم ناتتوقاي ٌماقملاو َنكلا َّنِإ :  لاق ِي هللا لوسر َّنأ : نائح

 َنيِب ام اتءاضأل امهّرون سمطي مل ولو « امُهَرون ئلاعت هللا َسَمْط « ةّبجلا

 . ©« برغملاو قرشملا

 تحت رّجحلا راص نأ مالسلا هيلع ٌميهاربإ تازجعم نم ناك دقلو

 0 اال ا لا

 هل

 : ةروهشملا ةّيمأللا هتديصق يف بلاط وبأ لاق « اهتيلهاج يف

 لزانو ءرح يف روبل قارو هئاكم ًاريبث ئسرأ نمو روثو

 لفاغب سيل هللا َنإ لابو  ةّكم نطب نم تيبلا ٌقح تيبلابو

 لئاصألاو ئحّضلاب ُهوُقَتَكا اذإ ُةّتوحسمي ْذِإ ٍدّوسملا ٍرّجحلابو

 لعان ريغ ًايفاح هيمدق ئلع  ٌةبطر ٍرْخَّصلا يف َميهاربإ ءىطومو

 ئدل مرتحم رثأ َمدقأ دوسألا ُرَجَحلاو ماقملا ٌُرجَحلا اذه نوكيف

 يفالآ ٍةعبرأ ٌوحن مالسلا هيلع ميهاربإ َنيبو اننيب ذإ ٠١ قافتالاب نيملسملا

 . كس
 وو



 مهتدابع عم اهتيلهاج يف برعلا َّنأ : تافتلالاو ركذلاب ٌريدج وه اًّممو
 ًادحأ َّنأ مهنع عمسُي مل « مرحلاو ةكم ٌةراجح صوصخلابو « راجحألا

 ءامهل مهمارتحا ميظع عم « ماقملا رجَح وأ . دوسألا رّبحلا دبع

 هللا ةمصع نم كلذ َّنأ انل رهظو ٠ هببسو كلذ دس ىف انلّمأت دقلو
 مالسإلا ءاج ّمث « ةّيلهاجلا يف هللا نود نم ادب 1 امهّنإف . ىلاعت
 لاقل « ماقملا فلخ ةالصلاو ءدوسألا نكرلا مالتساب امهميظعتب

 هّنإو ٠ مانصألا ضعب مارتحا ٌرقأ مالسإلا َّنِإ : نيدلا ءادعأو « نوقفانملا
 نم امهدحأ دبعي ناك نّم امهتدابعب َكَّسَمَتَلو ؛ كرشلا ةبئاش نِم صْلْخَي مل

 ميهاربإ ماّيأ نم « نيميركلا نيرجحلا نيذه ىلاعت هللا ظفح اذهلف ؟ لبق

 هتيب ظفح امك « امهل ةّيلهاجلا لهأ ةدابع نِم « ةمايقلا موي ىلإ مالسلا هيلع
 لك اهل هّينتي ال « ٌةقيقد ٌةطقن هذه َّنأ ئفخي الو « ًاضيأ مهتدابع نم مارحلا
 . دحأ

 : ماقملا ةفص

 : ةيفعتلاو قيقدتلاب اهنع نوخّرؤملا مّلكت دقف : ماقملا ةفص اَمأ
 دّمحم خيشلا خرؤملا ةمآلعلا وه ٠ « نيعلا ّيأر هآر نّمم . هفصو نم ٌرخآو

 ٍنذإب اهمده لبق كلذو ماقملا ةروصقم هل تحتف ذإ « ٌيدركلا رهاط

 : : يتآلا فصولا هنع بتكو « لخدف « رمألا يلو نم ٌصاخ

 قوف ًاتبثم مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ماقم ٌرجح اندجو دقل
 ًالوط فيرشلا ماقملا سفن سايق ردقب « ٍرَمْرَملا ماخرلا نم ةريغص ةدعاق
 هذهب ماقملا كسمتسا دقو . ًارتميتنس ٌرشع ةئالثف اهعافترا اّمأ . ًاضرعو

 « ةدعاقلا هذه نم ءزج عم ماقملا سفنب طيحت يتلا ةّضفلا ةطساوب ةدعاقلا
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 . طق هكيرحت نكمي ال ُثيحب « وق ًاتوبث اهبف ًاتباث ماقملا راص َّْنح

 ا راو الا 1 لا ا

 ا ب نوت اللو نع نم زال نونه اك رونو نحلاو كي 0

 مرهلا ةئيهك بشخلا نم قودكس ةريبكلا ةدعاقلا هذهب طيحيو

 ىرُي يذلا بابلا وس ًاقلطم ذفانم هب سيل « ةماقلا وحن هعافترا « َيعابُجلا

 ةرفصلا نيب ام هنول رجح وهف : مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقم اَمأ

 « لاجّرلا فعضأ هلمحي نأ نكميو ٠ برقأ ضايبلا ىلإ وهو « ةرمحلاو

 . ناّوصب سيل رجح وهو

 و رمي ورم م زال اش رع ورك هانا يحال

 ارت رادتيم هرئالاو هج هتيم ةنالحلا ءزلبمأ نسملاق لك لزألاو

 ةهج نم هطيحم رادقم نوكيف «٠ ًارتمتنس ةرتالتو فانت عبارلا هعلض لوطو

 نم ليلقب عسوأ ماقملا لفسأو . ًارتمتنس َنيعبرأو ةتسو ًةئام حطسلا

 نيسمخو ٍةئام وحن ةدعاقلا ةهج نم هطيحم رادقم نووكيف «هالعأ
# 

 . ارتمتنس

 ميهاربإ اندّيس ىلاعت هللا ليلخ امدق تصاغ فيرشلا رجحلا اذه يفو

 ئدحإ قمعف ؛« لا ل

 دهاشت مل . تارتمعبم ةعشت ةنناثلا ندعو, خاركشتم ٌةرشع نيمدقلا

 سانلا حسمو « نمزلا لوط نم ىحمنا دقف « ًاقلطم نيمدقلا عباصأل ًارثأ

 « لّمأتو رظنلا قّقد نمل الإ حضني الف : نيبقعلا عضوم اًمأو « مهيديأب

 /ا1١١



 سانلا حسم ةرثك نم امهنطب نم ٌعسوأ ةّضفلاب نيتسّيلملا نيمدقلا ةفاحو

 . مهيديأب

 نواقصو ميت ضل ويركعللا حطم رم نشدفلا نم ةدحاو )5 كرز

 نم امهسايق امأ + ارتمعتش ٌرشع ةعبرأ امهنم ةدحاو ّلك ضرعو ٠ ًارتمتنس

 نانثا امهنم ةدحاو ّلك لوطف ؛ امهيف ةلزانلا ةّضفلا لفسأ نم نيمدقلا نطاب
 . ًارتمتنس ّرشع ٌدحأ امهنم ةدحاو لك ضرعو « ًارتمتنس نورشعو

 اذه قدكبا هقونم نقار شحن رح دعس ضاق قيمالقلا نيا
 نيمدقلا لوط عسّنا كلذكو « كرَْتلل مهيديأب سانلا حسم رثأ نم لصافلا

 ربح ىلع م دق هنأ عمو « ًاضيأ حسملا ببسب امهالعأ نم امهضرعو
 نيمدقلا ةئيهو هّملاعم َّنإف . ةنس فالآ ةعبرأ نم رثكأ فيرشلا ماقملا
 ةمايقلا موي ىلإ كلذك ئقبتو . لّدبتت ملو « رّيغتت +ةلكز هش
 . [90 : نارمع لآ] 4 َءِدِف » : ىلاعت هلوقل ًاقادصم

 الإ رَّجحلا ةقيقح هت الف , ةصلاخلا ةّضفلاب سّيلم هلك ماقملا رجحو

 امهيف لب وتسم ٌُريغ امهنطاب ّنِإو ٠ امهبناوجو نيمدقلا ةرفح نطاب نم
 . ةريغص تاءوتن ضعب

 ةّبق اهيلعو . لكشلا ةعّبرم ةّيساحن ةروصقم لخاد رجحلا اذه ناك دقو

 ةرثك َّنأ الإ . راتمأ 5 >> اهٌردق ةحاسم لتحت « ةدمعأ ةعبرأ ىلع ةمئاق
 قاض نأ دعب فاطملا ةعسوت تبجوأ ةريخألا تاوئسلا يف َجاَّجُحلا
 نيب ٌتاشقانم ترادو . ةعسوتلا هذهل ًاقئاع ةّبقلا دوجو ناكف ٠ نيفئاطلاب
 نيب ءارآلا تفلتخخاو « هعضوم نم ماقملا لقن زاوج لوح نيملسملا ءاملع
 ٌيمالسإلا ملاعلا ةطبار نم رارق ىلإ رمألا ىهتناو . همدع وأ زاوجلاب لوقلا
 ةلازإب ه ١84 ةنس ةّجِحلا يذ ١5 خيراتب ةدقعنملا ةطبارلا ةسلج يف
 نأ ىلع « هناكم يف ماقملا ءاقبإو ٠ ماقملا لوح ةدوجوملا دئاوزلا عيمج
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احلا ردق ىلع ّيوقلا كيمسلا روّلبلا نم قودنص هيلع لعجي
 عافترابو « ةج

 كلملا قفاوو ؛ ماقملا ةيؤر هعم ئّئستيو « نيفئاطلا رّثعت عنمي بسانم

 ردصأو - هللا همحر ةّيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملا كلم : زيزعلا دبع نب لصيف

يحأو « زاتمملا روّلبلا نم ٌءاطغ هل لمُحف « كلذ ذيفتتب هرمأ
 ءاطغلا اذه ط

صن « ماخرلا نم ٌةدعاق هل تلمٌعو « ٌيديدح زجاحب
 « ماقملا لوح تب

 اذه متو « ًاميتنس 70 عافتراب ؛ ًاميتتس 1ع 1م نع اهتحاسم ديزت ال

 . ه 11741/ ةنس بجر ىف رمألا

 نع راتسلا عفر ىئرج ه 4٠ا/ بجر ١8 تبسلا موبار صع دعو

يف كلملا ديب « ّيمالسإ لفح يف يللا ءاطغلا
 - زيزعلا دبع نب لص

 كسانم اوُدؤي نأ نيفئاطلل لَّئست ئنستو « فاطملا ةعقر تعسّناو - هللا همحر

 . ًاريثك ماحزلا ةأطو تَّفخو « ٍرسيو ةحار يف فاوطلا

 ا دع
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 ماه ثحب

 يوبنلا دهعلا يف هعضو وه نآلا ميهاربإ ماقم عضو َّنأ يف

 . لَك لوسرلل ٌدِهاَسُملا  هنع هللا يضر رباج اندّيس لوق يف َّنإ
 عجر نأ ىلإ ةنيدملا نم جرخ موي نم ا

 عضو َّنأ ىلع ًاليلد ( تيبلا نيبو هنيب ماقملا كي ٌيبنلا لعجف ) : اهيل
 ا

 4 ٌلَصم :تهززإ اَكَم نمأوُدَياو » : ىلاعت هلوق يف ذاختالا نعم

 . [١؟8 : ةرقبلا]

 يف ناك ماقملا َّنأ : ةحيحص ديناسأب « ةّكم رابخأ ١ يف ٌيقرزألا ئور

 1 سل« نال ف وج يذلا ضوملا يف رغشو 1 ركب يو 1375 تلا انهت
 0 ةكم لفسأ دجُو ئّتح « هلمتحاف « رمع ةفالخ يف ٌليس ءاج

 قّقحت ىّنح « هرمأ يف تبشتساف . رمع مدق ئّتح « ةبعكلا راتسأ ىلإ طبُرف

 يف رجح نبا ظفاحلا هلقنو هلوح ئنبو « هيلإ هداعأف . لّوألا هعضوم

 . هبّقعتي ملو « حتفلا »

 ٌيربطلا ٌبحملا ةكم ملاع خّرؤملا ةمآلعلا ةلأسملا هذه طسب دقو
 مّلكت امم رثكأ « ئرّقلا ٌمأ دصاقل ئرِقلا ١ يف  عباسلا نرقلا لهأ نم وهو -
 امل ةضقانملا نم ودبي اًمع باجأو « ٌيقرزألا مالك لقنو « ملعأ اميف هريغ

 . عوضوملا يف ثيداحألا ضعب يف قبسامو ؛ ٌيقرزألا مامإلا هركذ
 وه نآلا هيلع وه يذلا ماقملا عضوم ) َّنأب : كلذ نع ًاريخأ جرخو
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 نم هلقني مل ٍباّطخلا نب رمع َّنأو ِلكب هللا لوسر دهع ىلع ناك « ٌيفيقوت

 . ( هيلإ هداعأ امّنإو « لّوألا هعضوم

 نع ركذ هّنإف ء ٌبحملا ةمّلعلا ركذ امب هلك كلذ كل رهظيو
 . ظفاحلا لاق امك حتفلا موي ملسأ « ٌةبحص هلو « ةعادو يبأ نب بلّطملا
 « ريبكلا ةبيش ينب باب نم مارحلا دجسملا لخدت لويسلا تناك : لاق
 : هل لاقي ء رمع ةفالخ يف ٌليس ءاج ىَّنح هعضوم نع ماقملا عفُر امّبرف
 ء ةكم لفسأب دجو َّتح . هب بهذف ٠ ماقملا لمتحاف « لشهن ّمأ ليس

 لبقأف « رمع ىلإ كلذب بتكو اههجو يف ةبعكلا راتسأ ىلإ طيرف هب يتأف
 « ليسلا هافعو . هعضوم ّىبغ دقو « ناضمر ىف ةرمعب لخدف « ًاعزف

 خيأ-“ ماقملا اذه يف يلع هدنع ًادبع هللا دينا + لقول نمانلاب ريع اعدف

 هيلع ىشخأ تنك ٠ كلذ يدنع : ةعادو يبأ نب بلّطملا لاق ؟ هعضوم
 باب ىلإ هعضوم نمو ؛ نكرلا ىلإ هعضوم نم هردق تذخأف .اذه

 هل لاقف «٠ تيبلا يف يدنع يهو « طاقمب مزمز ىلإ هعضوم نمو « رجحلا
 . اهيلإ لسرأو « هدنع سلجف « اهيلإ لسرأو «٠ يدنع سلجاف : رمع

 « مهرواشو « سانلا لأسف « اذه هعضوم ىلإ ةيوتسم اهدجوف « اهب يتأف

 رمأ « هدنع نحو « رمع كلذ تبثتسا اًملف , هعضوم اذه « معن : اولاقف

 ىلإ اذه هناكم يف وهو « هلوحو « ماقملا تحت هضبُر ءانب مكحأف « هب
 . ىلعألا مدّرلا رمع مدرو : لاق « مويلا

 هلمع ذنم ليس هيلع رهظي ملف : يّدج لاق : يقرزألا ديلولا وبأ لاق

 . مويلا ىلإ رمع
 لاق «٠ درولا نب راّبجلا دبع انثّدح : لاق .« يّدج ىنثّدحو : لاق

 لاي وع ىدلا له ماكل قنوع ع الزلو »كلش يا نإ كيم

 رمعو « ركب يبأو « ِهَليَك يبنلا دهع يفو « ةيلهاجلا يف هعضوم وهو
2 
 هما

 هجو يف لعجف ٠ رمع ةفالخ يف هب بهذ ليسلا ْنأ الإ « امهنع هللا يضر
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 . سانلا نم رضحمب هَّدرو « رمع مدق ْئَّتح « ةبعكلا
 . تيبلا عقّس دنع ماقملا ناك : لاق « ريبّزلا نب ةورع نعو

 : سانلا لوقي ام اّمأو « نآلا هعضومف هعضوم وه يذلا هعضوم اًمأف

 . الف هعضوم كلانه ناك هّنِإ

 ةالصلا هيلع ميهاربإ دهع يف ماقملا ناك : « ةنّودملا » يف كلام لاقو

 ةفيخ تيبلاب هوقصلأ ةّيلهاجلا لهأ ناكو . مويلا هناكم يف مالسلاو

 رمع يلو اّملف ٠ ركب يبأ دهعو ٠ ِِكك يبنلا دهع يف كلذ ناكف . ليسلا

 وه رمعو « هورخأ نيح اهب سيق « ةميدق طويخب هعضوم ساق نأ دعب هّذر
 . كلذ نع ثحب نأ دعب مرحلا ملاعم بصن يذلا

 نأ د: لابغتلا "ىلإ لكعوأ نلاسو كرات: نأ: ققلبو © كلامدتاك
 : ةلوق وهو: «:نلساتجلا عضم عيشاربإ هلا قرأ ىلب + كقحف+ كف

 . « ةنّودملا » يف همالك رخآ اذه . [174 : ةرقبلا] «اكساَئَماَبِرَأَو

 « كلام نع بهشأ ئورو : « زارطلا ١ يف نانع نب ٌدنس هيقفلا لاقو

 اذه ماقأ مالسلا هيلع ميهاربإ نإ : ملعلا لهأ نم لوقي نم تعمس : لاق

 هللا يضر ركب يبأو « لَك يبنلا دهع يف تيبلاب ًاقصلم ناك دقو « ماقملا

 ء هب بهذي نأ ةفاخم ؛ ليسلا ناكمل هب قصلأ امّنِإو « كلذ لبقو « هنع

 اهب اوساق اوناك دقو « ةبعكلا ةنازخ يف تناك ًاطويخ جرخأ رمع لَو اّملف

 هساقف . ليسلا ةفاخم هومَّدق ذإ « ةّيلهاجلا يف تيبلا نيبو هعضوم نيب ام

 ىلإ لابجلا نم يتأي ليسلا ناكو « مويلا هعضوم ىلإ هرّخأو . رمع
 برعلا تعفرف «٠ ليسلا لخديف . يداولا طسو ىف تيبلاو ٠ يداولا

 يدلاو: :ةقلئاملاق .عانلاو وششلاف دنلإ' يحارب ماقد اوتثكو هاهنا
 رييغت ةيهارك نم هركذي ِةيكَي يبنلا ناك ام  ملعأ هللاو - كلذ لع رمع لمح

 : ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو « مالسلا هيلع ميهاربإ مسارم

 كلذ نأ رمع ئأرف . ثيدحلا « تيبلا ٌتْضَقنل رفكب ِكموق ُناثذج الول »
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 . مالسلا هيلع ميهاربإ مسارم نم هآر ام ناكمل رييغت هيف سيل

 قايسو « ةكيلم يبأ نبا نع ٌيقرزألا هركذ امل ٌةرهاظ ةضقانم اذه يفو
 نبا لوق حيجرتب ٌدهشي هوحن يوُر امو ٠ ليوطلا حيحصلا ثيدح ظفل
 نم اوُدِحَتأَو 8 : أرقف « ميهاربإ ماقم ىلإ مّدقت َّمث : هلوق كلذو ٠ ةكيلم
 سلا » نيبو هئيب ماقملا لعجف ٠ [10 : ةرقبل] 4 ٌّلَصُم حوت راك

 ًاقصلم ٍظئئيح نكي مل هنأ ظفللا اذه عامس دنع مهفلا ئلإ ردابتملاو

 الإ اذك نيبو هنيب هلعجف اذك ئلإ مَّدقت : فرعلا يف لاقي ال هنأل . تيبلاب

 نّيعت ًاقصلم ناك اذإو . هفلخ هفّلخي نأو « همامأ همّدقي نأ نكمي اميق
 . ريغ ال ميدقتلا

 : نيرمأ ٌلمتحيف ؛ ةعادو يبأ نب بلطملا نع « يقرزألا هركذ ام امأو

 . ماقملا اذه نع ملع ًادبع هللا ٌدّشنَأ : رمع لوق نوكي نأ : امهدحأ

 ىلإ ردابتملا وهو . ةوبنلا دهع يف هيف ناك يذلا : يأ ؟ هعضوم نيأ
 « ننّسلا نع ًائاكب ناك هنأل ؛ اهركذ مّدقتملا ةنيرقلا تَّلد هيلعو ٠ مهفلا
 مويلا هعضوم نأ تبثأ كلذلف ٠ ةكيلم يبأ نبا همهف كلذكو « اهدنع ًافاّقو
 ناك امنإ ةبعكلاب هقاصلإ نأو « ةوبنلا دهع يف هيف ناك يذلا عضوملا وه
 . ليسلا ضراعل

 يف هعضوم نع لأس هنع هللا يضر رمع نوكي نأ : يناثلا لامتحالا
 ءاقب رثؤي ناك ِكي يبنلا َّنأ هملعل ؛ هيلإ هّدريل ٠ مالسلا هيلع ميهاربإ نمز

 ماقملا ريرقت يف - لَك هليبس نوكيو « اهرييغت هركيو « ميهاربإ مسارم
 ةيغكلا نم ناك ام نيرقت ليس ب46 هللا لوسر يفوت" نأ ئلإ :تّيبلاب اقل
 نع رمع لأس كلذلف « مهمسارم رييغت مدع يف شيرقل ًافيلأت ؛ رجحلا يف
 ىلع ًادامتعا « هيلإ هدريل ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ نمز يف ماقملا ناكم
 اذه ئلعو . روهشم كلذو . ِهكي هتنسل ًاقفاوم نوكيف لي يبنلا نم هملع ام
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 عمجلا نوكيف « كلام مامإلا هلقن امو « بلطملا هلقن ام نيب ةضقانم الف

 نم ًامهف هلاق ام لاق ةكيلُم يبأ نبا نوكيو « امهدحأ ضحد نم نلوأ امهنيب

 امواج: ةققأ ام كيتأ للام مامإلاو « هنع هللا يضر بلطملا هاور ام قايس

 . ملعأ هللاو . ئلوأ عْمجلا ناكف « فيقوت نع الإ كلذ نوكي الو « هب

 : نيكلسم انيدل َّنأ باوجلا يف ٌُبتحملا هركذ ام لصاحو : تلق

 قايس اهديؤي هنألاو ةكيلم يبأ نبا ةياور ميدقتب : حيجرتلا كلسم

 منهنلا لإ رداع اهينح وكلا لتمر خخ عجدتلا تيعللا

 . حيحصلا

 لك ئلعو . نكمأ امهم قفوأ وهو : نيتياورلا نيب حلا تكسو
 : نم أوُدِجأَو » : ةيآ هنأش يف تلزن يذلا ماقملا عضو نأ كلذ نم رهاظلاف

 لوألا هعضوم نإ : انلق ءاوس « ئيفيقوت 1١[ : :رقبلا] 4 لضم عوني اَهَم

 دهع يف هعضوم ناك وأ ؛ حوجرملا يأرلا وه امك . تيبلاب ًاقّصلم ناك

 وهو « ًانرق رشع ةعبرأ وحن هيلع ئضمو « نآلا هعضوم وه امك « ةوبنلا

 . حجارلا

 حّجرملاو حيجرتلا نع رظنلا عطقب  قباسلا ريرقتلا نم مهفُي : ليق نإف

 يف ناك نإ « ةلمجلا يف لقّتلا هنأش يف ضرع دق روكذملا ماقملا نأ -

 ليببس هليبس ناكف « تيبلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هّرقأف « ًاقصلم ةيلهاجلا

 اًمأو ١ قبس ام رخآ ئلإ شيرقل ًافيلأت ؛ رجحلا يف ةبعكلا نم ناك ام ريرقت

 يبأ نبا ربخ يف امك « عضوملا اذه لإ رمع اندّيس لبق نم تيبلا نم لقتلا
 اذه نوكيو ؟؟ نيفئاطلل فاطملا عاسّنال مويلا هلقن غوسي لهف ٠ ةكيلُم

 ةسدقملا ةبعكلا ئقبتو « قباسلا فالتخالا ئلإ دانتسالا عم « لقّتلل ًارّربم

 اغ . ماقم مهمحازي ال « نيفئاطلل ًافاطمو « نيلصملل َةلبق يه امك

 قيلي ٠ مارحلا دجسملا فارطأ يف ناكم ماقملل رّيختُي نأ كلانه ام
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 ءاملعلا ىقّقحم وأ ٠١ فلسلا ءاملع نم دحأ كلذب لاق لهو « هتناكمب
 . كلذ لع ًادانتسا ؛ نيرخأتملا

 ثمأ قباسلا هناكم يف هعضوو « ماقملا َّنأ تملع دق كَّنأ : باوجلاف
 . حوجرملا يأرلا وه امك ٠ تيبلاب ًاقصلم ناك هّنِإ : ليق ءاوس « ٌيفيقوت
 باطخلا نب رمع نمز نم وأ « ةوبنلا نمز نم « هب تبثملا هعضوم يف وأ

 ةيفيقوتلا رومألا َّنأ ملعت تنأو . حجارلا يأرلا وه امك « نآلا ئلإ

 هللا رئاعش نم ناك ام اميس ال « ليدبت وأ رييغت اهلخدي نأ غوسيال
5 

 وثأ ريكعَس مِظَمِي نمو # : اهنع هللا لاق يتلا , ةسدقملا هنيد ملاعمو « ئلاعت

 « هنيد ملاعمو « ئلاعت هللا رئاعشف . [87 : جحلا] # ٍبوُلَمْلا فوقَت نم اَهّنإ

 دعبلاو « اهيلع ةظفاحملا . اهميظعت رهاظم نمو « ةسدقملا اهتناكم اهل

 . ًارييغتو ًاليدبت دعي امب اهيف فّرصتلا نع
 امّنِإ لقّتلا كلذ َّنإ : تلقو ٠ ضورفلا دعبأ لإ تبهذ ول 2 كّنأ ئلع

 مامتها ظحالت ملو « ٌيوبنلا لوألا هعضوم نع باطخلا نب رمع نم ناك

 ٌرفسو « تيبلاب هوقصلأف . هودجو ئتح « هب ليسلا باهذب نينمؤملا ريمأ
 ثحبلاو « ةكم لإ ناضمر ىف ةنيدملا نم لاحلا ىف باطخلا نب رمع

 - مدقت ام رخآ ىلإ « هعرذل طاقملا راضحإو « نيرضاحلا لاؤسو « هنع
 مهعابتاب رومأملا نيّيدهملا نيدشارلا ءافلخلا ّدحأ باطخلا نب رمع سيلفأ

 اهل ةيرمع ةّنس كلت نوكت نأ َّلقأ الف :  موصعملا عرشلا بحاص لبق نم
 نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل ام ضعب ظحالت نأ يغبنيو « اهتناكم

 ٌصتخت يتلا « ًارفسو ًارضح دوجولا دّيسل هتبحص ئوس « ةيماسلا ايازملا
 الع امهم « ةمايقلا موي ىلإ دعب دجوي نميف الو « هريغ يف دجوت الو « هب
 [1؟0 : ةرقبلا] © ٌّنَصُم تهون ِاَقَم نِمأوُدَِأَو » : ةيآَّنإف ؛ هقفأ امسو ٠ هبعك
 : لاق وأ ,« ثالث يف يبر تقفاو : لاق دقو « هتراشإو هببسب تلزن امنإ

 داق م كلل ىل « هللا لوسر اي : تلق ٠ ثالث يف ىّبر ينقفاو
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 . « يراخبلا مامإلا حيحص » يف اذهو . تلزنف « َّلصم ميهاربإ

 ًاثّدحُمو ٠ باوصلاب ًامَهْلُم ناك باطخلا نب رمع َّنأ : اذه ئلع دز

 ممألا نم مكلبق اميف ناك دقل » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك « هب

 يف يراخبلا مامإلا هاور . « رمع هنإف « ّدحأ يتّمأ يف نكي ْنإف . َنوئَّدحُم

 رمع ّنأو « ةشئاع نع ٠ كلذك ملسمو « ةريره يبأ نع . «هحيحص »

 . دمحأ مامإلا ئور دقف ٠ لَك يبنلا دعب ئيبن ناك ول « ةوبنلل هلّهأتب ٌصصّيخا

 يبن ناك ول » : كي هللا لوسر نع « رماع نب ةبقع هيوري اميف + ٌيذمرتلاو
 ء ©«ضايرلا » يف يربطلا ٌبحملا هلقنو ©« باطخلا نب رمع ناكل يدعب

 . «رمع اي َتْثعُبل ثعبأ مل ول ١ : هقرط ضعب يف : لاقو

 ريفغلا ٌّمجلا رضحمب روكذملا هنع هللا يضر رمع لمع ناك دقو : اذه

 ساقملا كلذب لمعلا اذه ئلع هوُّرقأف . ِةِلكَي هللا لوسر باحصأ نم

 الو . نونهادي الو رسال نيذلا ٌموقلا مهو « هيلع ظفاحملا

 ول : نيملسملا مآ يلو مريهرمعلا لاق يذلا مهو: !؟ تنيك 4 ةرباحي
 ئلع ئلاعت هللا دمحب اذه لباقف . انفويسب كانمّرقل ًاجاجوعا كيف انيأر

 ًاعمجُم ًارمأ عضوملا اذه ئلإ ماقملل رمع لقن نوكي نأ مرج الف « كلذ

 لمعلاك « كلذ ئلع ٌرمتساو « دقعلاو ّلحلا لهأ . موقلا كئلوأ نم هيلع
 . دهعلا اذه ئلإ ثراوتملا

 عضوم ئلإ لب « ًاقصلم مارحلا تيبلا ئلإ ال عضوملا اذه نم هلقن اّمأ
 يذلا لب « ملعلا لهأل لوق ئلع هيف فقأ ملف مارحلا دجسملا فرطب رخآ

 لهأ نم نيركفملا ئلع رطخت نأ دٌعِبي ةركفلا هذه لثم َّنأ روهظلا ّلك رهظي
 يناعملا كلت ضعب َّلعلو . زاوجلاب مهل ًالوق تبثت نأ نع ًالضف ٠ ملعلا

 ةشلا هذه هوت 1 روت اطل قولا اوين يرطسا حا + ةيمانتلا

 يلاوتو ٠ عوضوملا يف اهب سنأتسُي يتلا ةلدألا نم مدقت ام عم « ةيرمعلا
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 مارحلا تيبلا لازي الو . دهعلا اذه ىلإ هدهع نم ؛« ةديدعلا نورقلا
 . رودصلا يف ٍةناكمو ميظعت يف ؛ نوفئاطلا هدنع ىَّلصُي ماقملاو

 ءاوس لإ يداهلا وهو «٠ ”"تاحلاصلا د متن هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 : هديغ ٌبرال 3 ليبسلا
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 ةمّظعملا ةبعكلل ماع رظنم

 ١ مزمز رثب تب ١ ىمسي ءانب لبق نم هيلع ناكو . مزمز رثب رهظيو
 ةرابع يهو ١ ةبيش ينب باب رهظبو ٠ يعذاشلا ماقمب م ىمعست ةفرغ هقوفو

 مامأ يفنحلا ماقملا رهظيو 3 رشملا رهظبو ١ ميهاربإ ماقم فلخ دقع نع

 5 مرحلل ةديدجلا ةعسوتلا يف مدهاذه لكو . ةبعكلا باايم

 ل



 خيراتلاو ةيادبلا

 هيلع ليعامسإل ًايقس ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ٌليربج اهرهظأ نَم لوأ

 ةالصلا هيلع ٌليلخلا اهّرفح مث « ٌديغص وهو َءىمظ امدنع مالسلاو ةالصلا

 لجو َّزع هللا َّنأ كلذو ٠ لكي ّئبنلا ٌدج بلطملا ٌدبع اهّرهظأ مث « مالسلاو

 « ٌقارُبلا بكرف « مارحلا هللا دلب لإ ماشلا نم ريسملاب ليلخلا ميهاربإ رمأ

 ٌرجاهو « ٍنيتنس نبا ناك : ليقو ٠ ًاعيضر ناكو « همامأ ليعامسإ لّمحو

 دنع ميهاربإ امهعضوف . تيبلا عضوم ىلع هّلُدي ٌليربج هعمو , هقلخ

 ٍذئموي ةكمب سيلو . دجسملا ئلعأ يف مزمز قوف ٍةحود دنع « تبيبلا
 هيف ذختت نأ اهرمأو « ةعارز الو « ٌةرامع الو « ٌءام اهيف سيلو « ٌدحأ

 نأ رجاه تأرو « ماشلا لإ ًاعجار فرصني نأ ميهاربإ دارأ املف « ًاشيرع

 ىف ليعامسإ اهنبا تكرت « رهاظ ٌءام الو « سانلا نم ّدحأ اهترضحب سيل

 تكيف« انعدت نع نلإ ميهاربإاب : تلاقف ١ ميهاربإ تعبتو « هناكم

 كرمأ هللاف : تلاق . مكعدأ هللا ئلإ : لاق « اَدَك نم اند اذإ ئتح . اهنع

 ميهاربإ جرخو . يفاك لإ انتكرت ٠ يبسحف : تلاق . معن : لاق ؟ اذهب

 هنبا نود لوحي ءيش الو « ّلظ الو « ءانب الو . ادك ىلع فقو ئتح

 : لاقف « هدلول ةمحرلا نم دلاولا كردي ام هكردأف هيلإ رظنف ٠ ليعامسإ

 لإ رجاه تفرصناو . ةيآلا 007 : : ميهاربإ] © قّسَرُذ نم تكس 1 نإ آنيَر »

 - ةلمهملا ءاحلا رسكب  رجحلا عضوم يف ًاشيرع تلعجف ٠ تدمعو « اهنبا

 مضي - ًاَماَمُث هيلع تَّقلأو  ميملا مضو « ةلمهملا نيسلا حتفب - رْمّس نم
 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ َّنأ : ةياور يفو - ميملا فيفختو « ةثلثملا
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 شطع ء ءاملا دفَت اًملف . ءام هيف ًءاقسو ءّرمت هيف ًابارج امهّدنع عضو

 « توملا ةئيهك ليعامسإ ذخأف « اهبل عطقناو « هّمأ تشطعو « ٌليعامسإ

 « ةلاحلا كلت ئلع هارت نأ ًاعّرج تجرخو « تعزجف « تيم هَّنأ تنظف
 اهب قلطناف ٠ ليربج اهل رهظ مث « َىلع ُنوهأ هنع ةبئاغ انأو ٌثومي : تلاقو

 قوف ءاملا رهظف « رثبلا ناكم هبقعب برضف « مزمز عضوم ئلع فقو تح
 - هحانجب : لاق وأ ٠ هبقعب ليربج ثحبف « « قئادحلا ١ يفو «٠ ضرألا
 لبق اهتوفي نأ ةفيخ : ةفيخ « هرصحت : يأ « ءاملا ٌمزت ٌرجاه تلعجو يوارلا كش

 . هتقسف « اهنبا ئلإ تردابو . تقتساف « اهّنشب يتأت نأ

 تكرت ول « ليعامسإ ّمأ هللا ٌمحري » : لي ٌئيبنلا لاق : سابع نبا لاق

 . « ًانيعَم ًانيَع تناكل ِءاملا نم فرغت ملول : لاق وأ « مزمز

 ئلاعت هللا مَرَحِب ب هموق دعا انلا هيراحلاا ياورد مقر لا

 ىلإ روكذملا ٌورمع دّمعف « ةكم نم مهجرخأ نم مهل هللا ّضّيق ق ٌتداوحلا

 « بهذ نم نالازغ اهتلمُج نم ناكو « ةبعكلا لاومأ نم ءايشألا سئافن

 « ةبعكلا لإ اهانهأ دق سرفلا كلم ٌناساس ناك « ًةعبس فايسأو

 نميلا ئلإ ٌرفو « اهتفدو « اهّمط يف َعلابو « اهّمطو « مزمز يف اهعضوو

 فرعُي ال « ةنس ٍةئامسمخ نم ٌرثكأ ةبيغم ةنوفدم ٌمزمز لزت ملف « هموقب
 اهب فرُع « ٍتامالعب ِككي ئبنلا دج بلطملا ٌدبع اهرهظأ نأ ئلإ . اهناكم
 ملو « اهرهظأو . اهرفحف ٠ ٍتارم ثالث ًةرركتم اهآر ايؤر يف ؛ اهعضوم
 . ئلاعت هللا ءاش ام ئلإو « نآلا لإ  ئلاعت هللا دمحب  ًةرهاظ لزت
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 « ةيفاعو « ةعفانو « ةيورُّمو « ةعاّبشو ٠ ”زمزف ( اهؤامسأ امأو )

 ١ مقس ٌءافشو « ةبِذْعُمو « ةيفاكو « ةنونضَمو « ةّرَبو « ةكربو « ةنوميمو

 ْ . ليعامسإ ايقّسو « ليربج ةمزّهو « مْعَط ٌماعطو
 نوكسو « يازلا حتفب ؟ مّرْمَز ٌةروهشملا : ٌتاغل هيفف : ٌمزمز اًمأف

 « مرمر : ةثلاثلا . ميملا ديدشتو ٠ ًاضيأ اهحتفب مّرَمَّر : ةيناثلا . ميملا

 . ميملا ديدشتو « نييازلا رسكب

 : هوجول ؛ كلذب تيمس

 « مزْمّزو مزامُز ءام : مهلوق نم ةقتشم نوكتف « اهئام ةرثكل : ليقف
 سك أ

 . هتكرح : يأ « اهيف ءاملا ةمزمزل : ليقو

 . همالك : يأ « مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ةمزمزل : ليقو

 « ةيناثلاو ئلوألا يازلا حتفب : يأ  ةمزمزلا : « سوماقلا » يف لاق

 عباتتو « ٌّيود هل ديعبلا توصلا : - ةيناثلا حتقو « ئلوألا ميملا نوكسو

 . ارطم هتبثأو ًاتوص هنسحأ وهو « دعرلا توص

 . ٌيفخلا توصلا : ةمزمزلا : « ةياهنلا » يفو

 . اهايإ اهُّمض : يأ . ترجفنا نيح اهئامل ٌرجاه ّمَرِل : ليقو
 . بارتلاب اهل اهرصحو

 . ًالامشو ًانيمي ذخأت الثل ؛ نازيملاب تّمز اهّنأل : ليقو

 . مزمز رفحا : هل لوقي ًالئاق َّنأ همانم يف ئأر بلطملا دبع َّنأل : ليقو
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 حتفو ةدّحوملا ءابلا ديدشتو ؛ ةمجعملا نيشلا حتفبف - : ةعاّبش اًمأو

 عبّشلا لوصحل ؛ كلذب تيمسو عوجلا ٌدض « عبّشلا نم  ةلمهملا نيعلا
 . يتأي امك . كلذ دصقب . اهبرش دنع

 واولا رسكو « ةلمهملا ءارلا نوكسو « ميملا مضبف - : ةيوزُم اًمأو

 ءاملا نم َيِوَر : لاقي « شطعلا ٌدِض « ّيّولا نم  ةيتحتلا ةاّنثملا فيفختو

 , ًاضيأ اهرسكب ٌىوِرَو . اهحتفب ًاّيَّرو « ءارلا رسكب اير َيِضّرك نبللاو
 . أمظلل اهعمق ةَّدِشل ؛ كلذب تيمس

 ُدض عَمّتلا نم  ةلمهم نيعف ءاف مث ٌفلأ اهدعب ِنوُنِبَف - : ةعفان اّمأو
 َّنأ اهتلمج نم « رصحت ال يتلا اهعفانم ةرثكل ؛ كلذب تيَّمس « ّرُّضلا

 . يتأي امك عْوَولا نّكسيو « بلقلا يّوقي اهبرش
 نم  ةيتحت ةاّنثم اهدعب « ءافلاو ٠ ةلمهملا نيعلابف :  ةيفاع اّمأو

 . ايالبلاو للعلا نم ةيفاعلا هل بهو : ةيفاعو ةفاعم اذك نم هللا هافاع

 نم اهئامب هللا أربأ مكف « اهئام برشب للعلا نم ريثك عفدل ؛ كلذب تيِّمس
 . ءابطألا قاّذح هنع تزجع ام ضارمألا

 ٌهضو « ةيتحتلا ةانّثملا نوكسو « لوألا ميملا حتفبف :  ةنوميم اًمأو

 اهتكرب َّنأل ؛ كلذب تيّمس « ةكربلا وهو : نمّيلا نم  ةيناثلا ميملا
 دصاقملا نم ريثكل . فلخلاو فلّسلا نم ةعامج اهبرش دقف « ٌةروثأم

 . يتأي امك « اهولانتف « براملاو

 ءارلا ديدشتو «٠ ةدّحوملا ءابلا حتفبو « لأ نودب وهف : ةّرب امأو

 ناسحإو ري تاذ : يأ « قوقعلا ٌّدض  ةدّحوملا رسكب دبل نم  ةلمهملا

 . اهتكرب نم هل لصحيو « هلاني امل ؛ اهبراشل

 مضو « ةمجعملا داضلا نوكسو « ميملا حتفب وهف - : ةنونضَم اّمأو

 ًاّنض ٌنضي هب ّنض نم  ءاه اهدعب . ةحوتفم نون مث « واو اهدعب « نونلا

 تيّمس « ئميفنلا : ٌنينضلا ذإ « هتسافنل : يأ «هريغ نع هعنم اذإ
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 دقو « ةسيفن اهنوكل ؛ اهب ضعب لع مهضعب ضي سانلا َّنأل ؛ كلذب
 اونواهتو ءاوصعف « اهلوح اونكس برعلا نم ًاموق اهنم ئلاعت هللا عنم

 . اهايإ مهعنمو « اهنع هللا مهدرطف « ةبعكلا ةمرحب

 ليملا نع اهبرش نم يفكت يتلا : يأ « ةيافكلا نمف - : ةيفاك اّمأو

 . اهب ّيِرلا نم هل لصحي امل ؛ اهريغل بلطلاو

 لاذلا رسكو « ةلمهملا نيعلا نوكسو « ميملا ٌمضب وهف - : ةَبِذْعُم اّمأو
 ًاعنام : يأ ٠ ًابْذَع راص : يأ « ءاملا بذعأ نم  ةدّحوملا حتفو « ةمجعملا

 . ةيورُم ئنعمب وهف « ةوالحو ٍةبوذع تاذ : ينعي « هتوالحل « شطعلل

 تيّمس « مآللا ئنعم ئلع هيف ةفاضإلاو « ٌنيفاضإ ُمَّلَع وهف :  مقُس ءافش اّنأو
 . مالآلا عفدو « ماقسألا نم ريثك ءافش يف ببس اهئام برش َّنأل ؛ كلذب

 « ةيناثلا ءاطلا ٌمضب . ًاضيأ ٌيفاضإ ٌمَلَع وهف - : مْمُط ٌماعط اَمأو

 تيّمس « هلكأ نم عبشُي يذلا وهو  هدعب يتلا ةلمهملا نيعلا نوكسو

 . ةَعاّبش ىنعمب وهف « اهلوانت دنع عَبَّشلا لوصحل ؛ كلذب
 نم ميملا حتفو ٠ يازلا نوكسو « ءاهلا حتفبف - : َليربج ُةَمْرَع امأو

 ١ مزهلا عضوم : ةمزهلاف ٠ ةرفح هيف تراصف « هديب هزمغ اذإ هّمزهي همزه

 نوكسو « ءاهلا حتفب  ليربج ةزمه : ىوريو ٠ برضلاو زمغلا : يأ
 ٠ عراضملا يف ميملا رسكب زمهي زّمه نم - يازلا ىلع ةمدقم « ميملا

 وأ . هعفد وأ « هطغض وأ « ًاضيأ هزمغ اذإ ًازمه ًاضيأ اهمضب زمهيو

 ةالصلا هيلع ليربج برضل ؛ كلذب تيّمس « هلبق ام ئنعمب وهف « هبرض

 : هل لوقي ًالئاق ايؤرلا يف ئأر بلطملا دبع َّنألو « اهل هبقعب مالسلاو

 مزمز « هلهأو ٌليعامسإ ايقّسو « هلجرب ليربج ةمْزَه « مزمز امو « مزمز
 ءاج دقو ماعط ٌريخو . مقس ٌءافش « تادراولا تافرلا يورت ٠ تاكربلا

 لكي تبنلل زّمه َليربج َّنأ وهو . اذه لثم ءوضولا ثيدح أدتبم ىف ًاضيأ

 ْ : فاملا مف. قنارلا ىف يقع
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 تاكربو لئاضف
 لئاسر كلذ يف تفنُصو « ةريثك ثيداحأ مزمز لضف يف ءاج دقو

 ُءام ألإ ٌماعط يل ناك ام : لاق « روهشملا ٌرذ يبأ ثيدح اهحُحصأ ؛ ةدرفم

 ةفخس يدبك ئلع ُدجأ امو « ينطب ُنَكُع ترك يل
 . « معَط ٌماعَط اهّنِإ  ةكرابم اهنإ ٠ : - هتك هللا لوسر يأ - لاق . (17عوج

 . "70 هحيحص ٠ يف ملسم هاور « حيحص ثيدح وهو

 امل مزمز ءام » : ثيدح : مزمز ءام لضف يف ةدراولا ثيداحألا نمو

 خيش هيف فّنص دقو . بابلا اذه يف ثيدح دهشأ وهو .«« هل برش
 : هتحتاف يف لاق « ًاًصاخ ًاءزج ٌئنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مالسإلا

 ٠ سابع نبا ثيدح نمو « رباج ثيدح نم هظفلب درو روكذملا ثيدحلا

 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هانعمب دروو « امهرهشأ رباج ثيدحو

 ةيواعم ثيدح نمو « باطخلا نب رمع نب هللا دبع ثيدح نمو «٠ صاعلا

 . مهنع هللا يضر

 ملو . هل « نئسلا نم ّجحلا يف هجام نبا هجرخأف : رباج ثيدح اًمأف

 هللا ىضر رباج نع هظفلو « هريغ ةتسلا بتكلا باحصأ نم ٌدحأ هجرخي

 ْ . « هل برش امل مزمز ٌءام » : لوقي كي هللا لوسر تعمس : هنع

 سابع نبا ثيدح اّمأو : لاق مث ٠ ثيدحلا قيرط نع ظفاحلا ملكت مث

 لاق : لاق « «هنئس» يف هنع ينطقرادلا هاورف : امهنع هللا يضر

 ؛ هب ّيفشتستل هتبرش ْنِإ ١ هل برش امل مزمز ٌءام » : كي هللا لوسر

 . هلازهو هقعضو عوجلا ةقر يهو قلل

 حرشب ملسم » . ٌّرْذ يبأ لئاضف باب . ةباحصلا بقانم باتك . ملسم حيحص (؟)
 . ١/1١76" يوونلا
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 ؛ كئَمظ عطَقل هتْبرَش ْنِإو , هللا كعبشأ ؛ كعَبِشل هتبرَش ْنِإو « هللا كاش

 . « ليعامسإ هللا ايقّسو « ليربج ةمْزَه يه « هللا هعطق

 03+ كفوكوه وهو ةيواكم ربع ركذ د ل

 هله عامتجاب ظاّقحلا دنع ثيدحلا اذه ةبترمف كلذ ر رم ذآ 7 لاق

 0 هب جاجتحالل ُحّلِصَي « قولا

 يف ثيدحلا ئلع مكححلا رجح نبا ظفاحلا صل دقو : تلق

 هلاسرإ يف فلنا هنأ الإ ٠ تاقث هلاجرو ) : لاقف ٍةعماج ةرابعب « حتفلا »
 ا 00( يصأ هلاسرإو ء هلصوو

 . ثيدحلا اذه ةحص تتَّن دقف : ةلمجلابو : ثيدحلا اذه هداريإ

 . يفكيو يفشي امب هنع باجأو « كلذ ئلع ضارتعالا دروأو

 هنوك بجوف « هيف يأرلل لاجم ال هلثم : لاقو حيحصتلا حّجرو
 ئورو رم امك هل ةنيبع نبا سفن حيحصت ّمص دق هنأ عم . ًاعامس

 مهّنأ ٠ نيقفانملا نيبو اننيب ام ةيآ ١ : ًاعوفرم يقهيبلاو ينطقرادلا

 « مزمز نم ٌنوعّلضتي ال
 ئلوأو « اهولانتف « برآمل فلخلاو فلسلا نم ةعامج هبرش دقو

 ا ا اال را ل ترش اه

 0 ل 08

 . دانسإلا ٌحيحص ٌفوقوّم وهو « « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور

 : ص ؛« هل برش امل مزمز ءام » : ثيدح نع باوجلا يف رجح نبا ظفاحلا ةلاسر قفز

. 5155 

 . 497/7 مزمز يف ءاج ام باب ٠ جحلا باتك « يرابلا حتف » (؟)
 3 19/5 /5 مزمز يف ءاج ام باب  جحلا باتك «  يراسلا داشرإ 2
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 ؛ ؛ يمت برق إ «4ل برش امل عز

 ةمْزَه يهو . هللا ةَعطق ؛ َكِئَمَظ عطقل ُهَتبِرَش ْنِإو ؛ هللا َكَعَبْشأ ؛ َكِعِبِشِ
 ال ل

 . 20( َليعامسإ هللا ايقسو « َليربج

 ؛ ًاذيعتسم ُهَتبِرَش ن نإو ١» : دازو ء مكاحلاو « ٌئنطقرادلا هاور

 . « هللا كَداعأ

 ينإ ّمهللا : لا زم دام يرق اذ امهنضالا ينك يال نياناكو

 . ءاد ّلك نم ًءافِشَو « ًاعساو ًاقزرَو ٠ ًاعفان ًاملع كلأسأ

 ةتبرش 1 , هللا كاف

 ٍةياقس نم اوبرشا : لوقي ناك هّنأ ٠ هنع هللا يضر بئاسلا نعو

 . « ريبكلا ١ يف يناربطلا ُهاوَر . َةّنّسلا نم هّنإف ٠ ساّئعلا

 اندّيس بلق ٍلسَعِل هللا هّراتخا يذلا ُءاملا هنأ : مزمز لئاضف مظعأ نمو

 ثيداحأ نم « هحيحص » يف يراخبلا هلعج كلذلو « ِكك هللا لوسر
 يأ ( مزمز يف ءاج ام باب ) : لاقو « لئاضفلا قايس يف هّركذو « مزمز

 00 لاق كلام نب سنأ نع هدنسب ثيدحلا قاسو « مزمز لئاضف يف

  ةكمب انأو يفقس جرف » : لاق كي هللا لوسر َّنأ ثّدحُي هنع هللا يضر رذ

 ءاج مث ٠ مزمز ءامب ُهلسَغ مث ١ يردص جرَفف « مالّسلا هيلع ٌليربج لزنف

 « ٌةَقبطأ َة مث يردص يف اهَعرفأف « ًاناميإو ةمكح ءىلتمم بهذ نمي ٍتسطب

 فا را لو لل كلا هنا نا ل

 . « ٌليربج : لاق ؟ اذه نَم : لاق « حتفا : ايندلا

 ) )1١مزمز برش - جحلا باتك ©« بيهرتلاو بيغرتلا يف اذك 178/7 .
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 هلسغ ٌصتخا ُثيح « مزمز لضف ئلع لذي هنأل : « مزمز ءامب ُهلسَغ م »
 . هايملا نم اهريغ نود اهب

 لسع هب َّنأل ؛ رثوكلا نم َلضفأ هنِإ : ينيقلُبلا مالسإلا خيش لاق دقو

 . هايملا لضفأب الإ لَسْفُي نكي ملو , فيرشلا هُبلق
 ئوقي هب َّنأل ؛ هب فيرشلا هبلق لسغ يف ةمكحلا : ٌيقارعلا نيزلا لاقو

 نم َّنأل ؛ راّثلاو ةّنجلاو «٠ يضرألاو تاومسلا توكلم ِةيؤُر ئلع ٌُبلقلا

 . عوّرلا ٌنكِسُيَو بلقلا يّرقُي هنأ عزمز ءام ٌصاوَح

 مزمز يف عمتجا امل « ةّنجلا ءامب ٌلسْغُي مل امَّنِإ : ةرمج يبأ نبا لاق

 ٌءاقب كلذب ديرأف . ضرألا يف ٌرقتسا مث « ةّنجلا نم اهثام لصأ نوك نم

 هّيِتوأ نم لصأ مزمز ٌءام ناك امل : هٌريغ لاقو . ضرألا يف ِكي هتكرب

 هتعانطا وع راصو «ودسجو هلق هيلع امو: +: هيلع ينو دقو 86 ليعامسإ

 ىودصتلا قداضلا هدلو :نركي نأ بيسان ةكراسلا ةدلبلا تحاَضَو

 تّرراص دق هّنإف « هّدعب كلذب هصاصتخا ئلإ ةراشإلا نم هيف املو « كلذك
 تيبلا ةباجحو « هيلولو ساّبعلل ةياقسلا ّلعجف « حتفلا يف ءيلإ ةيالولا
 0 ةمايقلا موي ئلإ هبقعو 3 ةبيش يبأ نب َنامثعل

 لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا َّنأ : ديج دانسإب هجام نبا ئكورو

 رع هللا مسا ركذاو « ةبعكلا لبقتساف «٠ مزمز نم تبرش اذإ : لجرل
 مهّنأ « َنيقفانملا َنيبو اننيب ام ةيآ ١ : لاق لكي هللا لوسر َّنإف ؛ لجو
 ( مزمز ْنِم نوُعّلَصَمي ال

 ينإ ّمُهللا : لاق اهنم برش اذإ ناك هللا دبع َّنأ : ينطقرادلا ئورو

 ١ ءاد ّلُك نم ًءافشو 2 ًاعيساو اق رز « ًاعفاث ًاملع كلأسأ

 )1١( ١ لماكلا ناسنإلا كي دمحم « 75-77 .
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 ةالَّصلا هيلع هتّجح ركذ يف رباج ثيدح نم ديج ٍدانسإب ٌدمحأ لورو

 ٌٍّبصَو اهنم ٌبرشف مزمز ئلإ بهذ مث « رجحلا ئلإ داع مث ١ : مالّسلاو
 . ثيدحلا . « نكُؤلا ملتساف َّمجر مث . هسأر ئلع

 سيلو « ًاموي نيثالث اهنم ّرذ وبأ بِرَش : ملسم هاور ام اهلئاضف نمو

 اهّنِإ » : لاقف . كلذب قلك يبنلا ٌربخأف « نِمَس ِهّنِإو « اهديغ ٌماعط هل

 : « هدئسم » يف ٌئسلايطلا دواد وبأ دازو « «معط ماَعط اهّنإ + كراس

 1 مكس ءاعشو#

 الو طق ًاعوج اكش ِلَك هللا لوسر ٌثيأر ام : تلاق َنميأ ّمأ نعو

 انضرَع امّبرف « ةبرش مزمز ءام نم ٌبرشيف ٌحبصأ اذإ ودْغَي ناك « ًاشطع
 فّنصملا » يف هركذ . « ُناعبش « ُناعبش انأ اال » : لوقيف ماعّطلا هيلع

 . « لَك ئفطصملا فرش يف ريبكلا

 « ماعط اندنع سيلو انحبصأ اذإ اَنُك : لاق بلاط يبأ نب ليقع نعو

 . "'ءىزتجنف ؛ اهنم ٌبرشنق اهيتأنف « َمزمز اوتثا : يبأ انل لاق

 « ساّنلا ِةَماَع عم هنم برشي نأ ٌبحأ كي انيبن َّنأ : عزمز لئاضف نمو
 يقسيو رئبلا ئلع هسفنب موقي نأ ئّنمتو « ةكربلا ةدايز نم كلذ يف امل

 مل وه نكلو « ءاقسلا ٌلعفي امك هقتاع ىلع ولدلا لبح ّلعجي نأو . اهنم

 فالتخالاو ٌماصخلا مهيب َعقيف « ٍجاّجُحلل َهَنُس كلذ َريصي الثل ؛ لعفي
 . اذه ئلع

 ةياقسلا ئلإ ءاج ْدي هللا لوسر َّنأ : امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعف
 ِتأف ءاَكّمأ ئلإ بهذا ءٌلضفاي : ساّبعلا لاقف ء نئئقستساف

 : لاق . « ينقسا» : لاقف ءاهدنع نم بارشب ديو هللا لوسر

 6« /4 يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع » 00
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 برشف « « ينقسا ٠ : لاق « هيف مهّيديأ نولعجي مهّنِإ « هللا لوسر اي

 مكّنإف اولمعا » : لاقف . اهيف نولمعيو ٠ نوقسي مهو مزمز ئنأ مث « هنم

 لبحلا َّعضأ ئتح ُتلزنل « اولْغَت نأ الول :  لاق مث . « حلاص لمع ئلع

 00 هِقتاع ئلإ راشأو «  هقتاع ينعي« هذه لع

 ًاينبم « ماللا حتفو « ةيقوفلا ةاّنثملا ٌمضب : «اوبّلغَت نأ الول » : هلوقو

 مهتبْغرل هتلمع دق ينوأر اذإ ساّئلا مكيلع ٌعمتجي نأ الول : يأ « لوعفملل

 عضأ ئتح» . يتلحار نع «ٌتلزنل» « ةرئاكملاب مكوُبلغيف ٠ يب ءادتقالا يف

 : 5, هلوقب راشأو « هقتاع : مالسلاو ةالصلا هيلع ينعي « هذه ئلع ّلبحلا
 . ؟هقتاع لإ « هذه»

 ديزي قيرط نم ٌيناربطلا ةياور يف ( هيف مهّيديأ نولعجي مهّنِإ ) : هلوقو
 دق اذه َّنِإ : هل لاق ساّبعلا َّنأ ثيدحلا اذه يف ةمركع نع « دايز يبأ نبا

 هنم ٌبرشي امم ينقسا نكلو « ال » : لاق ؟ انتويب نم كيقسأ الفأ ء« ثرم

 . ©« سانلا

0 
 . ؟؟ولدلا س

 دقو « ًامئاق اهُيرش َّنَسُي هنأ نم : اهيف ليقام : مرمر يضئايضتخ نمو

 امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع « حيحصلا ثيدحلاب اذهب نولئاقلا ٌلدتسا

 : مصاع لاق . ( مئاق وهو برشف مزمز نم كي هللا لوسر ُثيقس ) : لاق

 0ع لع ألا لعوب ناك ام ةمركع فلعف

 . مزمز يف ءاج ام باي  جحلا باتك «  حيحصلا » يف يراخبلا هاور 2(

 . 7/5 ينالطسقلل ©« يراسلا داشرإ » قفز

 1 مزمز يف ءاج ام باب : جحلا باتك يف يراخيلا هاور 2
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 . ًامئاق برّشلا يف ةصخؤلا هيف : ٌيينيعلا لاق

 نم اهيلع ام عافترال ُّقّشَي مايق ريغ نم مزمز نم برشا َّنإ : ليقو
 . طئاحلا

 نَّئُس نم مزمز ءام :نم برشلا َّنأ ّيراخبلا دارأ : لاطَب نبا لاقو

 . جحلا

 ُبرشي ال ناك هنأ ّرمع نبا نع « عفان نع « ريرج نبا ئور : تلق نإف

 الر والا رسولا نبت رعالا ةرفو كتاإ هم تلق

 : ل

 ؛ غرتالو حتت ال ؛ ل ا

 . 2306او هنع ُتَجرخأو ًءافش هل ْتّددحأ « علضتي ئتح اهنم برش نم

 2 ها ساد للا
 : ةيضايرو ةيويندَو ةينيد تاين

 : ًالوأ « ملعلاو لضفلا لهأ نم ٍةلمجل ٌةريثك ٌبلاطم تقّقحت دقو

 0 ايناكو تب اغزر هفته لف

 : ًاثلاثو « ِهللكَك قودصملا قداصلا نع هلضف يف ءاج امب قيدصتلا مامتو

 ءافش نم ؛ بلاطملا كلتل تامدقملاو ٠ بابسألاب ذخألا يف داهتجالاب
 ئلع بوغرملا لوصحو « جئاوحلا ءاضقو « مالآلا لاوزو « ماقسألا
 . بولطملا هجولا

 ىف ائيورف « َرِكُذ نم ٌديغ هحّحص دقو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . 198/9 يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع » قلل
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 انئثّدح « نمحرلا دبع نب دمحم انئَّدح « يرّرنيٌدلا ركب ىبأل « ةسلاجملا

 َمزمز ءام » : ثيدحب انئّدحف « ةنيبع نب نايفس دنع انك : لاق ٌيديمحلا

 « دمحم ابأ اي : لاقف « داع َّمث .٠ سلجملا نم لجر َماقف « « ُهل برش امل

 لاق « معن : ا ل

 ؛ هشيدح ةئامب ينثدحت كّنأ ئلع َمزمز نيًاولَدَّنآلا ُتبِرَش يثإف : لجرلا

 هذه يرَرتيّدلا ركذ « ثيدح ةئامب هثّدحف « َدعقف « نعقا : تايفس هل لاتن

 مامإلا يعفاشلا نع رهّتشاو . ©« ةسلاجملا » نم عبارلا ءزجلا يف ةياكحلا

 . ةعست « ةرشع لك نم ُبيِصُي ناكف « يِمّرلل مزمز ءام برش هن

 راصف « كلذ ريغلو « فينصتلا نسحل ؛ هللا دبع وبأ ٌمكاحلا ُهبِرْشَو

 . ًافينصت هرصع لهأ ّنسحأ

 ٌظفاحلا انل ركذ دقو « اهوُناَ رومأل ةمئألا نم ُةبرَش مك ئيصحُي الو

 : ره هكرش انآ هل لصحف « ءيشل هبرش هنأ ٌيقارعلا نيدلا ٌنيز

 يف يبهذلا ةلاح ينّكزري نأ ثيدحلا بلط ةيادب يف ذئنيح انأو هللا تلأسو

 ٌدجأ انأو « ةنس َنيرشع نم ُبرقت ٍةَذُم دعب ُتججح مث « ثيدحلا ٍظفح

 نأ هللا وجرأف « اهنم ئلعأ ةبتُز هّتلأسف « ةبترملا كلت ئلع ديزملا يسفن نم
 . 20كلذ َلانأ

 : ةمايقلا موي شط ُهبرُش

 ًءام ئتأ ةكمب كرابملا نب هللا دبع ُتيأر : : لاق « ديعس نب ديوس نع

 ب نبا إعمل ا ا

 : ١1١ ص « هل برش امل مزمز ءام ١ ثيدح لاح نع باوجلا يف رجح نبا ةلاسر 20غ
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 ٍشطعل هّبرشأ اذهو . « هل برش امل مزمز ٌءام » : لاق ِكي هللا لوسر
 « حيحص ٍدانسإب ءدمحأ هاور . برش مث ءًةمايقلا موي

 ش : , 20 ةهببلاو

 يف رخبتلل ًاضيأ هبرش ةفينح ابأ َمامإلا نأ : مهضعب ركذ دقو : تلق
 يتأيسو ٠ يعفاشلا مامإلا كلذكو . 2"”هللا لضفب كلذ هل ّلصحف « ملعلا

 . هريخخ

 يف ٌيبهذلا ًظفاحلا هركذ ام : ةدهاشملا ةبّرجملا ٍةكرابملا تاينلا نمو
 مزمز ءام نم برش ّجح امل ّيدادغبلا بيطخلا َّنأ : « ظاّمحلا تاقبط »

 نفدُي ْنأ : ةثلاثلا ء روصنملا عماجب ثيدحلا ّيلمي نأ : ةيناثلا « اهب دادغب

 : . كلذ هل هللا ئضقف «٠ ىفاحلا رشب دنع

 دمحم ةمجرت يف « هتاقبط ١ يف ٌئيكبشلا جاتلا ٌةمالعلا ٌةركذ ام : اهنمو
 : لاقف ؟ ملعلا اذه تيتوأ نيأ نم : هل ليق هَّنأ : ةميزخ نب ّقحسإ نبا

 « هتبرش امل ىّنإو ع( هل ترش امل مزمز عام ) : لكي هللا لوسر لاق

 . "عفان ًاملع هللا ٌتلأس

 مهدوهجو «٠ ةحلاصلا مهتينب مزمز ةكرب اولان نيذلا ءاملعلا نمو

 ىبرعلا نبا مامإلاو 3 ٌيذمرتلا ميكحلا 3 مهل هللا قيفوت دعب ٠ ةميظعلا

 . ٌئيطويسلا ظفاحلاو « ٌئكلاملا

 ام َّنأ ئلع ٌليلد هيف « ُهل برش امل مزمز ٌُءام ١ : هلوق : ٌيناكوشلا لاق

 ) )1١يف اذك ١ مقرب ©« بيهرتلاو بيغرتلا ١101 مزمز برش باب . جحلا باتك .

 55ص شادكب دئاس « مزمز ءام لضف » ن2 .

 )'( » ها1701/ ةنس  يبلحلا نئسيع ةعبط -77١1ص ةريهظ نبال « فيطللا عماجلا .
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 وأ « ايندلا رومأ نم ناك ءاوس ء؛هلجأل هبرش رمأ يأل براشلا عفني مزمز

 . مومعلا غيص نم « هل برش امل » : هلوق يف (ام) نأل « ةرخآلا

دنع « ريغصلا عماجلا حرش » يف يوانملا ةمالعلا لاقو
 : 285 هلوق 

 ًاثايغ يقبف « هليلخ دلول هئايغو « هللا ايقس هنأل « هل برش امل مزمز ءام»

 . ثوغلا كلذ دجو صالخإب هبرش نمف « هدعب نمل

 يف مهقدصو مهدصاقم ىلع دابعلل راج اذه : يذمرتلا ميكحلا لاقو

 ١ هبر ىلإ عزفلا هنأشف رمأ هبار اذإ دّحوملا نأل « تاينلاو دصاقملا كلت

 ها . هتين ردق ىلع دبعلا هلاني امنإو ًاثايغ دجو هب ثاغتساو هيلإ عزف اذإف
. 

بولقلا ةراهط ردق ىلع تاينلاو ؛ ءايشألا رصانع دبعلاب غلبت ةينلا نإف
 

 ناريطلا ىلع بلقلا ردقي ةفرعملاو لقعلا ردق ىلعو « اهبر ىلإ اهيعسو

 . كلذ ىلع مزمزل براشلاف ىلاعت هللا ىلإ

امإلا نع حص دقف ءاهولانف « بلاطمل ءاملعلا نم عمج هبرش دقو
 م

و « ةياغلا هيف ناكف ملعلل هبرش هنأ : هنع هللا يضر يعفاشلا
 يمرلل هبرش

مكاحلا هللا دبع وبأ برشو «ةعست ةرشع لك نم بيصي ناكف
 نسحل 

 ميكحلا مالك مدقت دقو . ًافينصت هرصع لهأ نسحأ ناكف هريغو فينصتلا

 1 «لوصألا رداون» نم يذمرتلا

 قالخألا نم بلقلا ءافشل نوكي نأ ىلوألاو : ىلبّشلا لاق

لبقتسا « هبرش دصق اذإف « ةيلعلا قالخألاب هتيلحتو « ةميمذلا
 « ةلبقلا 

 هنأ كك كيبن نع ينغلب مهللا : لوقي مث «هاّمسو ىلاعت هللا ركذ مث

 يمسيو .اذكل هبرشأ ينإو مهللا . «هل برش امل مزمز ءام» : لاق

 ةيا" : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « علضتي ىتح ًاريثك برشيو « هتجاح

ا هاور «مزمز نم نوعلضتي ال مهنأ نيقفانملا نيبو انتيب ام
 « ينطقرادل

 3 راثكإلا : علضتلاو
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 ظ : يعفاشلل مزمز ةمارك

 ءام نم ُتبِرَش : لاقد#لا ءاج دقن < معز عم ةيبع در يفاشلاو

 ةرشع نم ُبيصُأ ُتنكف ؛ ينرلل هتبرشو + ولعل تيرش : كالثل مزمز

 . اهوجرأو « ةّنجلل هُتبِرَشَو ٠ ةعست ٍةرشع نمو ٌةرشع

 ًءام ُتبِرَش : لاق هللا همحر  ّيعفاشلا ّمامإلا نأ : تاياورلا ضعب ىفو
 نم ةعستلاو « ةرشعلا نم ةرشعلا بيصأ ٌُتنكف ؛ يمرلل : ثالثل مزمز
 . كلذ لوصح وجرأف « ةنجلا لوخدلو ٠ نورت امك انأ اهف ؛ ملعللو « ةرشعلا

 بئاجعلاب اهبحاصل يتأت اهّنإف تكصو تقدص اذإ ةينلا نإف اذكهو
 هذه يعفاشلا مامإلل تققحت دقو ؛ ةعطاسلا راونألاب هللا نم ةّدمملا ةعرابلا
 هنأ : اذه ئنعم سيلو « مزمز ةكربب مث ؛ . ىلاعت هللا لضفب اهّلك ُبلاطملا
 عراستف ؛ ةرصاقلا ناهذألا ىلإ ردابتي دق امك « ًاملاع ًايمار حبصأو تاب

 دق ةكربلا نإ لب « عقاولا ربخلا ةحص ةيناكمإ لوبق ضفرو « راكنإلا ئلإ
 اذهو « ( ةماركلا ) ب فورعملا وهو « ةداعلل قراخ رمأ لوصحب نروكت

 ؛ لمعلا يف قيفوتلاب نوكتو « كلذب هللا هّصخ نمل ٌيصاخ لاح
 « بولطملا اهب ققحتي يتلا تامدقملاو «٠ بابسألاب ذخألاو « داهتجالل
 ريثكلا وهو . ( قيفوتلاو ةناعإلا ) ب ءاملعلا اهنع ربعي ع د يذلا وه اذهو

 : رعاشلا لاق « عئاشلا

 هداهتجا هيلع ينجيام لّوأف نتفلل هللا نم نوع نكي مل اذإ

 ٌلمهم 2... هّلحم يف رظتنم وهو ةكربلا هذه ديري يذلا اَمأ

 رظتنا : ًالئاق هبولطم قٌّقحت لمأ ئلع . بابسألاب ذخألل كرات ؛ . . .هلمعل
 نم لّوأو « نيلمهملا ءاجرو ؛ نيبذاكلا ينمت اذهف 2, ءامسلا تاكرب
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 ءاطع نبا مامإلا لاق امك ؛ نيفراعلا ةمئألا نم انتاداس مه « هبراحيو هركتي

 : « ةيئاطعلا مكحلا : يف يردنكسلا

 +. (1ةنبا نيفاالا و معرس لا)

 ةقيقح ال نمت وهف لمع هنراقي مل نإو : ينعي

 0 يلا

 عم هللا ءاجتراو . رورُغلا نم ٌعون « لمع الب ةعافشلا ٌءاجتراو « بونذلا

 ةرفغملا ٌينامأ مهتهلأ ًاموق نإ ): نسحلا لاقو ( لهججو قمح . يصاعملا

 يبري نطلا نيستا: مهدحأ لوقيف : ٌةنسَح مهل تسيلو هللا اوقل ىتح

 : ىلاعت هللا لوق التو « هل لمعلا نسحأل هيرب نظلا نسحأ ول . بذكو

 . 29١ نيرا نو مُحمد كسها خير رشنتط ىلا 2 خيتو >
 ةكربلا ةلأسم يف ءاملعلا نع ِدِرَي ام لك ىلع ٌقبطنَت ةدعاقلا هذهو

 دق « ةينابر تاكربو ةيهلإ ٌرومأ اهنإف « ءاعدلاو قيفوتلاو ةماركلاو ةناعإلا
 . بابسألاب ذخألاو لمعلاب ةنرتقُم دبعلل ٌلصحت

 وجريو « اهبلطي ناسنإلا َّنِإ , مزمز ءام ةكرب ةلأسم يف لوقن اذكهو

 نأ بلط ٌنيعفاشلا مامإلاو «٠ تامدقملاو بابسألاب ذخألا عم « اهريخ

 يف ميظعلا داهتجالا هداهتجا عم « ًاملاع ًامامإو « ًابكارو ًايمار نوكي

 داهتجالل عجري اذه نإ : لئاقلا لوقي نأ ٌحصي الو « هبلطو كلذ ليصحت

 يتلا ةكربلا يهو « ةناعإلاو قيفوتلا داهتجالا عم نوكي نأ دب ال لب . طقف

 : رعاشلا لاق . حلاص ٍلِجَر ءاعد يف وأ « مزمز يف ٌءاوس « اهنع ثدحتن

 ادّنلا ٌعمس ئمحلا لخد نم ٌلكامو ٌهلاني ٍدصق وحن ٍداع ٌلكامو

 خيشلا قيقحت ةعابطلل رصنلا راد ١97 ص «قورز خيشلا حرشب هللا ءاطع نبا مكح» )١(

 .دومحم ميلحلا ديع

1١ 17/ 



 , ٌمورحم نالسكلا نإف كلذ عمو « ٌرهسلاو ٌبعتلا الإ همايق نم هل سيل

 نم لخد نم صيرحلا ٌلقاعلاو ١ ٌمولكم ٌمومغم ضرتعملا ركذملاو

 . نط نسح عم دهتجاو ٠ ٌلمعو ٌءاجَر « نيلبحلاب كسمتساو « نيبابلا

 . اهتكري بلطو مزمز برشف « كلذب للاعت هللا هققح ٌئعفاشلا مامإلاو

 بابسألا ليصحت يف دهتجاو « اهتكرب لانو ء اهب هللا لإ لسوتو
 « ّلثملا ةب ُبرْضُي ًايمار ٌراص تح  ملعتلاو « نيرمتلاو ٠ بيردتلاب

 . ًانقتم َةّجُح ًاملاعو ٠ ًانّدفتم ًاسرافو

 : مزمزب لَك يبنلا ةيانع
 فقوو « رثبلا ىلإ ءاج هَّنأ ١ هب همامتهاو . مزمز ءامب ِدِكك هتيانع نمو

 . هسفنب لقتساو « ولدلا ذخأو

 ىلإ ءاج لي هللا لوسر َّنأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاجو
 ٍلَمَع ئلع مكّنإف اولمعا ٠ : لاقف ٠ ئقتساف - مزمز ةياقس يأ - ةياقسلا
 - « هقتاع ئلع ينعي - َلْبَحلا عضأ ئتح تلزنل اوبلغت نأ الولو . حلاص
 . 29 يراخبلا هاور . هقتاع ئلإ راشأو

 : هثّدح امهنع هللا يضر سابع نبا َّنأ ٠ ٌيبعشلا نع . ٌيراخبلا يفو
 لاق . 20( ٌمئاق وهو برشف « مزمز نم ِخي هللا لوسر تيقس ) : لاق
 ٌةصخرلا  روكذملا ثيدحلا : يأ هيف : « حتفلا » يف رجح نبا ظفاحلا
 . ئهتنا . ًامئاق برشلا يف

 :هلوقو مزمز يف ءاج ام بابو جحلا ةياقس باب . جحلا باتك يراخبلا حيحص » )00
 . برشلا بلط يأ ىقستسا
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 ٠ بدأ يهن حيحصلا يف دراولا ًامئاق برشلا نع يهنلا نوكيف : يأ

 نم دعبأ نوكيف « ةنينأمطو ٍنوكس ئلع ءاملا لوانت نوكيل « قافرإو

 . َهّنُِّسلا ييحم هلاق امك « داسفلا

 هز العر اطالة وكام لوقأ : ّيراقلا ٌنيلع لاق

 . هئام نم عّلضتلا بابحتسا ئلإ ةراشإلا صيصختلا ةتكنو

 ؛ ًامئاق مزمز ءام نم برشلا نسي ِهّنأب حّرص مهضعب تيأرو ؛ لاق مث

 ئهتنا . ل هل ًاعابتا

 ور امل ؛ هنم علضتلاو « اهئام نم برشلا بحتسيف : : ةلمجلابو

 مهّنأ َنيقفانملا نيبو اننيب ام ةيآ١ : ًاعوفرم ٌئيقهيبلا و ينطق رادلا

 ريخ ) : هنع هللا يضر ٌيلع ثيدح يف ءاج دقو . « مزمز نم نوعّلضتي ال

 يف مهعم هنولمحيو هتوبرشي ًءاحلصلا اذهلو ؛ ( مزمز ضرألا يف ٍرئب

 ٌجح نم هعوجر دنع ٌمزمز ءام لمح نم لَو ِهّنإف ٠ « كي هل اعابنا ؛ مهرافسأ

 ًءافشتساو هب ًاكُربت ؟؛ تيبلا

 :ديحوتلا قدحتت' ثزعت اهنةلزاو + تاجتتم ةيرخ قع ءاعدلاو

 . هللا ةعاطب ةَّزعلاو « هيلع توملاو

 َّنإف « قوشلا لامكو « دهعلا نسُح ىلع ٌناونع هّنأكو : رينملا نبا لاق

 مزمزو « ةدوملا لهأ دراومو « ةبحألا لهانم ئلإ َنينحلا تداتعا برعلا

 راعش ماقأ دق اهيلإ شطعتملاو اهيلع قرتحملاف « تيبلا لهأ لهنم وه

 نيب ةقراف ةمالع اهنم عّلضتلا لعج اذهلو « ةبحألل دهعلا نسحأو « ةّيحملا

 : لئاقلا رد هللو « قافنلاو ناميإلا

 ٌلوزُت بيبحلا ُلهأ هب هامل ًارُكذت الإ ءاملاب يقرشامو

 00000 : ساّئع 0 : هريغو ٌئهكافلا ورو

 : لاق ؟ رايخألا ئَّلِصُم امو : ليق . راربألا بارش نم اوبرشاو
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 .٠ «١)هزمز ءام : لاق ؟ راربألا بارش امف : ليق . بازيملا

 نم « اهئام نم عّلضتلاو ٠ اهلضفو « اهئامسأ ٌةفرعمف : ةلمجلابو
 هيقفلا كلذل راشأ امك . اهلهأ ٌّقحو . اهّمحب ءافولاو . اهب ٌّربلا ةلمج
 - ئلاعت هللا همحر  خيشلا نباب : فورعملا . دّمحم نب فسوي دهازلا

 : لاق ثيح

 ارز يعرف نإ قرن

 ةنم تدون ايف انفو فك و

 ْنأ انه الا

 قوُقْعلا باب نم هيمسأل

 قيرحلا َنِم رح اذإ يتافر

 قيحّرلا نكح كاد ينيقسيس
 2ك 3 5 . 2

 قوقح ْنِم ّيدنع تمذق امل

 قيتعلا تيبلاو لكلا ّتَرَو

 : ةدئاف

 ةراهطلا ةححص ئلع َعامجإلا ةيعفاشلا بتك نم « عومجملا ؛ يف ئكح

 امل ؛ ءاجنتسالا يف اميس « هب ةساجنلا ةلازإ يغبني ال هّنأو « مزمز ءامب

 حرش ١ يف نّقلُملا نبا هوحن ركذو . ريساوبلا ثّروُي ب هّنأ : ليق
 فالخ وأ ءهوركم وأ «ءٌمارح هب ةساجنلا ةلازإ لهو « « يراخبلا
 . حيجرت ريغ نم ٠ ٌيرشانلا بيطلاو « ٌيريمدلا اهاكح ةجوأ ؟ لوألا
 . ةهاركلا دمتعملاو « ٌيعرذألل ًاعبت

 . ١194 ص يكلاملا يولع دمحم ديسلل كسانملا يف كيبل (1)
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 ٠ ةكم ميظعتب اهيف اهنبا يصوت ةملك يف ٌبحألا تنب ةعيبش لوقت
 : اهب عنص امو « عّبت كلملا ركذتو « ئلاعت هللا تييو

 ةكمب مِلظت ال ينبأ

 اتحيبستتمَو اميهنمآ هللا

 اهريط نمآهللاو

 ما َهَرَغءذقو

 ةل كلم يبئر ٌلذأو

 | 1 | ِءطْي نمو

 د
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 ةتيكلا هلو رسما زل

 زوُبياهّملاظ ٌتدَحجوف

 ريت يف ٌنَمأت ٌجصعلاو

 زوذُّئلاب ئقوأقاهيف

1 - 0 - . 

 زوزجلاو يراَهَملا محل



 كف ءاجشا

 ةّكبو ةَّكم اهرهشأ ةريثك اهؤامسأ ةكم

 : ميملاب ةّكم اهتيمست ئنعم يف فلتخا دقو

 + منهتوخل نغذت يأ نيرابجلا كمت اهّنأل : ليقف

 . هجرخت : يأ « اهنع رجافلا كلمت اهّنأل : ليقو

 ٌتجرخأ اذإ مظعلا ُتكّكمت : مهلوق نم ٠ اهلهأ ٌدِهِجُت اهّنأك : ليقو
 يف ام ٌليصفلا َكَّتْمِإ : مهلوق نم « اهيلإ سانلا بذجت اهّنأل : ليقو هّخم
 . ًائيش هيف قبُي مل اذإ هّمأ عرض

 . اهئام ةلقل : ليقو

 . اهّقدت : يأ . اهيف اودحلأ اذإ ةربابجلا قانعأ كبت اهّنأل : ليقف
 . ٌقدلا ُكبلاو

 . ٌيذمرتلا هلاق . نيرّبكتملا ةوخن نم ٌعضت اهّنأل : ليقو

 : ىلاعت هلوق نم « ميظعلا نآرقلا نم ناذوخأم ةكمل نامسالا ناذهو
 , [41 : نارمع لآ] 4 َنيِملَمْلْل ىدَهَو كداب كس ىَََل سان َعِضْو تبل م
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 ريسفت يف كاحضلا هلاق . ئرقلا ٌّمأ اهنم : ءامسأ ٌةدع هنم اهل ذخأو
 . [9؟ : ماعنألا] «ىّرملا َمأَرِذَنلَو » : ئلاعت هلوق

 : كلذب اهتيمست ببس يف فلتخاو
 . ساّبع نبا هلاق . اهتحت نم تيحد ضرألا َّنأل : ليقف

 . انأش ئرقلا مظعأ اهّنأل : ليقو

 نامّدقم هّدلبو كلملا ّنأب ةداعلا ترج املو « هللا تيب اهيف َّنأل : ليقو

 . ةمدقتم ّمألا َّنأل ؛ ًاَمأ يمس . نكامألا عيمج لع

 . ةمألا عيمج اهّؤت ةلبق اهّنأل : ليقو

 الم هلأ َبرَصَو 8 : لولاعت هلوق ريسفت ىف دهاجم هلاق . ةيرقلا : اهنمو

 . 61١7 : لحنلا] واكس لك نيدو اهدزراهسأب ديل ةكما تاك ذي

 ُتيرَق : مهلوق نم « سانلا نِم ةريثك ةعامج ُعَمْجَت امل مسا : ةيرقلاو
 . ةارقم : ضوحلل لاقُيو « هيف هتعمج اذإ ضوحلا يف ءاملا

 لاق . ١[ : دلبلا] كربلا اًدكيي ُميِقَأ اآل» : للاعت هللا لاق « دلبلا : اهنمو

 لَك يبنلا َّنأ ينغلب : لاقو . ةكم يهو : امهنع هللا يضر ساّبع نبا

 . ٌيهكافلا هنع كلذ ركذ . « ةكم يه » : لاق

 : نيتلا) © يملأ دبل اًدْمَو » : ئلاعت هللا لاق « نيمألا دلبلا : اهنمو

 اًذُهَو » : للاعت هلوق ىف ساّبع نبا لإ هدنسب هاور اميف ٌئهكافلا لاق . [*

 نب ديز نع هدنسب كلذ ىئورو . ةكم ىنعي : لاق [+ : نيتلا] « نمل دلل

 . ملسأ

 4ِةَدْلَلا ودك تير َدبعَأ نأ ُتَرمأ امَّنِإ 8 : ملاعت هللا لاق ٠ ةدلبلا :اهنمو
 ناجرب نبا هلاقو . ةكم يه : « طيسولا ١ ىف ٌيدحاولا لاق . 4١[ : لمنلا]

١6 



 هلوق يف ةدلبلا : « نادئبلا مجعم » يف توقاي لاقو . « هريسفت » يف
 . ئهتنا ةكم يه اولاق ٠١[ : ابس] © وُفَع برو ُهَبيْط هدب » : ىلاعت

2 

 تلم َضَرَه ىلا َّنإ» : ئلاعت هلوقل ؛ ميملا حتفب داعم اهنمو هر آ
 ىف يراخبلا هاور امك . م5 : صصقلا] © ٍداَعَم َلِإ َكّدارَذ تاق
 انربخأ : لاق « لتاقم نب دّمحم انثّدح : لاق ؛ ساّبع نبا نع « هحيحص »
 ساّبع نبا نع « ةمركع نع « ٌيرفصعلا نايفس انئّدح : لاق « ئلعي
 . ئئهتنا ةكم ئلإ : لاق [ه5 : صصقلا] 4 داعم لِإ كارل » امهنع هللا يضر
 ٌتحملا ركذي ملو « ميظعلا نآرقلا نم ةذوخأم ةكمل ءامسأ ةينامث هذهف
 هللا امس : لاق هّنأل ؛ ةسمخ لإ نآرقلا نم ةذوخأملا اهئامسأ نم ٌيربطلا
 مأو « ةيرقلاو « دلبلاو « ةكمو «ةكب +: ءامِْسأ ةسمخب ةكم ئلاعت

 . ئهتنا . ئرقلا
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 ةمركملا ةكم خيرات

 مّلَّسلا اهيف تبني ٌةالف كاذ ذإ يهو اهمدق ام لوأ ةكم ليعامسإ مدق

 « اهلوح اميف ةكم نع ًاجراخ « قيلامعلا : مهل لاقي سان اهبو « رّمَّسلاو

 . ءارمح ٌةوِبَر ٍئموي تيبلاو

 يف لزني ناك ميهاربإ هابأ َّنأ : يف اهصيخلت نكمي ٌةّصق همودقلو
 هل تدلو يتلا رجاه هتيراجب ةراس هتجوز تقاض دقو  ماشلا فراشم

 نع لبقف « ةراس هجوزب ًاَرب ميهاربإ ناكو « اهقيض متكت ملو « ليعامسإ
 ؛ امهب لحترا كلذ ليبس يفو « اهنع هّمأو دلولا يصقي نأ رطاخ بيط

 ّلظ يف هتعيدو عضيو « ليعامسإ لزنمل هللا اهراتخا يتلا ةعقبلا غلبيل

 « ءارمحلا ةوبرلا نم تاوطخ ئلع ةكم نم يداولا اذه نطب يف ةحود

 « ناينبلا ةقماس اهارذ تلظو ءدعب اميف تيبلا دعاوق تعفر ثيح

 . ضرألا فارطأ يف اهرصح ئفوتسُي ال نييالم مويلا ئلإ اهلبقتسي

 . ًاليلق هرثأ ليعامسإ ٌّمأ تعبتاو « هتباد ئلع ًاعجار ميهاربإ بلقنا مث
 . لجو َّزع هللا ىلإ : لاق ؟ ينباو ينكرتت نم ئلإ : تلاق مث

 اذه يف ْئّلجتت العو لج هتردق انيأر دقو « هللا لإ امهكرت دقو « لجأ

 ًاموي هتلظأ يتلا ةحودلا ناكم انيأر . . ديلولا كلذ ةّيّرذ نم رخازلا ملاعلا

 . ّيحلا خيراتلا يف اهنايك اهل ناك ةّمأ نع قئبني

 « ةحودلا تحت تدعق ئتح « اهنبا لمحت ليعامسإ مأ تعجرو
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 لع ٌردتو ءاهنم برشت اهَنّنَش تقّلعو « اهبنج الإ اهنبا تعضوف

 ٌّمأ تدمعف « هشطع ٌدتشاو « اهنبا شطعف « َةّنَّشلا تغرف ئتح « اهنبا
 « ةورملا تأرف « هحضوتست « ًافرشم هتأر نيح افصلا ئلإ ليعامسإ

 الو « ٌئئبصل ا تومي تح تللعت 1 ا نيذه نيب تيشَّم ول : تلاقف

 . هارأ

 تعجر مث ٠ تارم عببس كلذ تلعف ئتح تداع مث « امهتيب تشمف

 0 مالسلا هيلع ليربج اهل جرخ مث « ًاتوص تعمسف ؛ اهنبا علاطت

 لب . مزمز تناكف !ضرألا قوف ءام رهظف ٠ ضرألا هلجرب برض ئتح

 وئب ناكو 2 شيرق تناك مث « ناندع نم لئابقلا هذه تناكو . ةكم تناك

 ربك أ يف ٌدعب اميف تقفخ يتلا همالعأ تناكو « مالسإلا ناكو لب ٠ مشاه

 نم بكر خم ْذِإ كلذك يه انيبو . . اهنبا تورو . رجاه تقتساو
 : مهضعب لاقف « ءاملا ئلع ريطلا بكرلا ئأرف ٠ ماشلا نم نيلفاق مُهْرْج

 « ليعامسإ مأ ئلإ تأ نم اولسرأف « ٌنسنإ الو ءام يداولا اذهب ناك ام

 . اهئام ىلع لوزنلا يف اونذأتساو « اهيلع اولبقأف « رمألاب مهيلإ داعو

 اوشرتعاو « حودلا تحت مهب اونكسو « مهيلهأ ئلإ اوثعبف « مهل تنذأف

 , مهبجعأو مالغلا عرعرت ئتح اهنباو يه مهعم تناكف , شرعلا اهيلع

 . مالسلا هيلع ليعامسإ ٌّمأ تيفوتو

 مهعم جرخيو « مرحلا نم نوجرخي . ديصلا مهماعط ناكو
 ميهاربإ لبقأو ٠ مهنم ةيراج هوحكتأ ملحلا غلب املف ديصيف ٠ ليعامسإ
 ئرخأ ةّرم يفو . ليعامسإ دجي ملف « هتكرت علاطي ماشلا نم مالسلا هيلع
 , هعم دعقو « هيلع لزنو « هيلع ملسف « هلابز يربي ةحودلا تحت هدجو

 . ًاتيب هل ينبأ نا ينرمأ هللا نإ : لاق مث
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 لمس و ا سس رع

 : ةرقبلا] « ٌعيِمَتلَأ َتنَأ َكّنِإ كي لبق ابر » دعاوقلا نع نارفحي اماق مث

 ٠ ءانبلا يف مالسلا هيلع خيشلا عرشيو « ةراجحلا ليعامسإ لمحيو +[

 موقي ًارجح ليعامسإ بّرِق « هلوانت خيشلا ئلع ٌّقَّشو ؛ ءانبلا عفترا اًملف

 رجحلا يّمسف « ئهتنا ىتح « تيبلا يحاون يف هلوح ينبيو « هوبأ هيلع
 . هيلع همايقل ؛ ميهاربإ ماقم

 . تيبلا دعاوق هتنوعمب هوبأ عفرو « ةكم ليعامسإ أشنأ اذكهو

 دل اخ
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 ةمركملا ةكم ئلع مُهْرَج ةيالو

 نأ ئلإ تبان هنبا هدعب ةكم ةيالوب ماق مالسلا هيلع ليعامسإ تام امل

 وهو . يمهرّجلا ورمع نب ضاضم همأل هّدج هدعب ةكم ةيالوب ماقف « تام

 « مالسلا هيلع ليعامسإ دالوأو « تبان ينب هيلإ ٌمضو « هّمأ وبأ تبان ٌدج
 رثكو « مُهْرُج ةليبق ترثك اًملف ٠ مهريغ ئلعو مهيلع ةكمب ًاكِلَم راصو
 مسق مهنم لحرف « اهفارطأبو اهب اورشتناو « ةكم مهيلع تقاض « اهددع

 الإ ادلب نولزني وأ « ًاموق نوتأي امَّلق «ضرألا يف اوطسبناو « ريبك
 مالسلا هيلع ليعامسإ نيدب مهكّسمت ببسب ؛ مهيلع ئلاعت هللا مهرهظأ

 . ةقلامعلا اهنع اوفنو « دالبلا اوكلم تح

 دالوأ الو اىتح ّدحأ مهعزاني ال « تيبلاو ةكم ةالو مه اوراصو

 وأ يغب هب نوكي نأب مرحلا ماظعإلو « مهتبارقلو « مهتلوؤخل ؛ ليعامسإ
 . لاتق

 ٠ تيبلا ةالو مهو لحفتسيو ةكم يف مظعي مهرج رمأ لاز الو

 نم ئلع اورطيسو « مهعابتأ رثكو ٠ مهنأش مظعو « هماكحو « هباجبحو
 . مهرواج

 ًامهرج َّنِإ مث .٠ مهيف عاطملاو ٌكلملا ورمع نب ضاضم ناكو
 اهيف اوثدحأو « ًاماظع ًارومأ اوبكتراو « مرحلاو تيبلاب تّقختسا

 ضاضم نب ورمع نب ثراحلا نب ورمع نبا يناثلا ضاضم ماقف « ملاظملا

 هَّنِإف «٠ يغبلا اورذحا موق اي : مهل لاقف « ًابيطخ  مهكيلم وهو لوألا
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 ل
 « مهيلع هللا مكطلس ىتح « اوفلتخاو « مهنيب ب اوعزانتو ٠ هومظعي ملف

 « مرحلا قحب قحب اوقختست الف « دالبلا يف اوقّرفتف « ةكم نم مهومتجرخأف

 را نأ: ةهيوومتلا اه طيح ةءاحدأ « هلخد نم اوملظت الو « هللا تيب ةمرحو

 ذ متلعف نإ مكّنإف «٠ مكراوج يف ًابعترُم وه وأ « هتعلسل ًاعئاب هءاج

 دحأ ردقي ال ايتح « راغَصو َّلُذ جورخ هنم اوجرخت نأ مكيلع ٌتْفَّوْخت

 « ٌنمأو ٌمرح مكل وه يذلا تيبلا ةرايز ىلإ الو ٠ مرحلا ىلإ لصي نأ مكنم

 . هيف نمأت ريطلاو

 ّرعأ انسلأ ؟ هنم انجرخُي يذلا نم : عدجم : هل لاقي مهنم لئاق لاقف

 : هل يناثلا ضاضم لاقف ؟ ًاحالسو « ًالاومأو « ًالاجر مهرثكأو « برعلا

 . نولوقتام لطب رمألا ءاج اذإ
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 ةكم ىلع ةعازخ ةيالو

 نم اوملظو « اهيف تامّوحملا اوُلحتساو . ةكم يف اوغب ًامهْزج نإ من
 انزلا اولعفو « اهيلإ ىدهُي يذلا ةبعكلا لام اولكأو . اهلهأ ريغ نم اهلخد
 ( ةعازُ ) ناطحق دالوأ نم نميلا نم ًاليبق مهيلع هللا طّلسف . اهلخاد يف
 ءىرمأ ئلإ هبسن يهتنيو «. ءامسلا ءام نب ورمع نأ كلذو . مهحازأف

 لحترا « ةريزجلا بونج يف هلزانم تناكو ٠ ناطحق برعي مث . سيقلا
 , دلب ئلإ دلب نم راس َّمث « مرعلا ليس نم ًارارف ؛ مهلزانم نم هموقو
 نع اوثحبيل ؛ هموقو لحتري مث ٠ مهرهقو « هلهأ هيلع بلغ الإ ادلب أطي ال
 مهلزنت نأ مهرُج تبأف ٠ ضاضم اهيلعو « ةكم اولصو ئتح « هنم لضفأ
 ملف . مهرج تمزهنا مث « مايأ ةثالث اولتتقاف ٠ مهلاتقل تأّبعتو « ًاعوط

 مهل رمألا ماقتساو « نيّيناطحقلل حتفلا مت كلذبو « ديرشلا الإ مهنم جني

 . ةكم يف

 « برحلا اولزتعا دق اوناكو « مالسلا هيلع ليعامسإ ونب مهءاج ّمث
 . مهل اونذأف ٠ مهعم ئنكسلا ةعازخ اولأسو

 نم هجورخ هنزحأ دقو « يناثلا ضاضم نب ثراحلا كلذ ئأر املف

 يف اهنذأتسي ةعازخ لإ لسرأ « اهب ئنكسلاو اهيلإ ةدوعلا ٌبحأو ء ةكم
 . ةعازجخ تبأف «٠ مهراوج يف ةكم يف مهعم لوزنلاو ٠ مهيلع لوخدلا

 : ًاتايبأ - ةكم نم هجورخ لع نيزح وهو  لوقي أشنأف . تضفرو

 ُدماس ةكمب رُمسَي مّلو ٌسينأ اَّصلا ىلإ ٍنوُجَحلا َنيب نكي مل نأك
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 ُرهاظ ٌريخلاو ٍتيبلا اذهب ٌفوطن ٠ بتبان ٍدعب نم تيبلا َءالو اًنكف

 ٌرياقملا يرجت سانلل اي كلذك ةٍةردقب كيلملا اهنم انّجرخأف
 و

 يذلا ّيحل نب ورمع اهريبك اهمكحي ةكم يف اهرمأ ئلع ةعازخ تلظو

 لبإلا فيادس ةكمب جاحلا معطأ نم لوأ ورمع ناكو ٠ ًاريبك ًافرش غلب

 باوثأ ةثالثب برعلا ٌجاح عيمج ةنسلا كلت يف معو « ديرثلا ئلع اهنامخلو

 رحب يذلا وهو « فلاخي ال ًآَعبَتُم ًانيد مهيف هلوق ناكو « نميلا ٍدرُب نم
 مانصألا بصتنو ةبئاسلا بّّيسو احلا ئمحو « ةليصولا لصوو ةريحبلا

 تناكف . ةبعكلا نطب يف هبصنف ةريزجلا نم لّبُهب ءاجو « ةبعكلا لوح

 هيلع ميهاربإ نيد رّيغ نم لوأ وهو مالزألاب مستقست برعلاو شيرق
 . مالسلا

 يف اوبرخُي مل ٠ ماع ةئامسمخ هدلوو يحل نب ورمع تيبلا يلوو

 و 0-4 0

 وهو . بالك نب ّيصق ئلإ هرمأ لآ ئتح « هيف اونبي ملو « ًائيش تيبلا

 ئلإ شيرق يف ةسائرلا تهتنا ئتح ؛ مهنيب تاعزانمو تافالتخا لوصح

 مل امب شيرق يف هاجلاو « ةسائرلاو . فرشلا نم رفظف « بلطملا دبع

 , مزمز رئب نع همسك بلطملا دبع لامعأ مهأ نمو « هتمومع ونب هب رفظي

 . لي مظعألا بيبحلا دلوو « ليفلا ةعقاو تناك هدهع يفو
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 ةمركملا ةكم حتف

 امل هنأ : اهببسو « ةرجهلا نم ٍنامث ةنس ناضمر رهش يف ةكم حتف ناك

 طورش يف ناك ةيبيدحلا ةوزغ يف ةكم لهأ عم ِهِْلَك هللا لوسر حلاصت

 ْنِم نوكيو « لئابقلا نم هللا لوسر دَقَع يف َلُخدي نأ ٌبحأ ْنَم : حلصلا
 ةليبق هَل هللا لوسر فلح يف لخدف . ةكم لهأ كلذكو . لخديلف هفلح

 نيتليبقلا نيب ناكو « ركب ينب ةليبق ةكم لهأ فلح يف لخدو « ةعازخ
 هدب اوقات +. ملقالا ءاج يح فلل ريس اوت لاري 4زادقون و ءامذ

 . مهضعبل مهبولق يف ةوادعلا تلاز ال نكل

 . ةصرفلا هذه ركب ونب تمنتغا . سانلا َنِمأو « حلصلا ّمت اًملف

 امف « لاجّرلاو حالسلاب شيرق مهتّدمأو « ًاليل ةعازخ ئلع ةراغإلاب اوماقو

 امب لَك هللا لوسر اوربخيل ؛ مهنم ةعامج اوثعب نأ الإ ةعازخ نم ناك
 « ةعازخ تّرصُن » : لاقو ِدي هللا لوسر رّئأت كلذ عمس املق ٠ لصح
 . دهعلا اوضقن مهنأل ؛ شيرق لاتق ئلع مزعو « « ةعازخ تّرصُن

 هوربخأو « نايفس يبأ ىلإ اوؤاجف . مهلعف حْبقب شيرق تسحأ دقو
 ديدمت هنم بلطيو « ِِِكَي هللا لوسر دنع بهذي نأ هنم اوبلطو « اوعنص امب

 هللاو « مكنم ردص ٌدشل ِهّنِإ هللاو : نايفس وبأ مهل لاقف ٠ حلصلا ةدم

 . اهتهرك ايؤر تأر اهنأ حابصلا اذه يتجوز ينتثدح دقو « دمحم انوزغيل
 . ةمَّدْنَحلاب فقو تح ليسي نوُجَحلا نم لبقأ ًامد تأر اهّنأ

 ةهجاومو 2 ةرونملا ةنيدملا ادصاق ةكم نم نايفس وبأ جرخ مث
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 حلصلا ةدم َّنإف « ةدملا ةدايزو « دقعلا ديدجت هنم بلطي « لي هللا لوسر

 اذهو «. دهعلا اوضقنف . طقف ناتنس الإ اهنم ضمي ملو « تاونس نامث

 ةكم لهأ مالسإ ببس ناك هّنإف ؛ نيملسملاو لوسّولا حلاصل ناك ضقنلا

 . اهحتفو

 0 ا 'ا يف نايفس وبأ عرسأ مث
 مكنأك ١ : ةنيدملل نايفس يبأ مودق لبق هباحصأل ِديِكَي لاقو . ةعازخ دفو

 عجار وهو « ةدملا يف ديزيو . دقعلا ّدشيل ؛ مكءاج دق نايفس يبأب

 . 4« هطخسب

 « ةيبيدحلا حلص موي ًابئاغ تنك ينإ : هل لاقو ِدِلكب هللا لوسر تأ مث

 ابأ اي تئج اذهلأ » : هل نكت لاقف . ةدملا يف اندزو .دهعلا ددجف

 : لاق . « ثدح نم مكيف ناك له » : هل دلك هللا لوسر لاق . « نايفس

 لاقف . هلّدبن الو « هرّيغن ال ءانحلصو اندهع لع نحن !هللا ذاعم

 ئلع لوقلا نايفس وبأ داعأف . « انحلصو انتّدم ئلع نحن » ِِْلي هللا لوسر

 . هيلع دري ملو « هيلإ تفتلي ملف « كي هللا لوسر

 لإ نقأ من « حلفي ملف « نامثعو « رمعو « ركب يبأب عفشتسي بهذف

 تّدتشا دق رومألا ئرأ ينإ نسحلا ابأ اي : هل لاقو  ههجو هللا مرك - يلع

 ًائيش كل ملعأ ال هللاو : هل لاق « ينحصناف ٠ يهجوب تّدسناو « َيلع

 مث « سانلا نيب ُرِجأو ٠ مق . كموق دّيس كنكلو « كديفيو . كنع ينغي

 يّنكلو ٠ ال : لاق ؟ ًائيش ىّنع ًاينغم اذه ئرت وأ : لاق . كدلبل بهذا

 ناقل ار لاق كيش لا يف قاطو | ءاقن ب هكاركا ف كاشسملا 5
 . يراوج دري الو « ٌدحأ ينرفخي نأ ٌنظأ امو ٠ سانلا نيب ترجأ يّنِإ

 لهأ همهّتاو « هتبيغ تلاط دقو « ةكم لصو تح راسو هريعب بكرم
 اًملف « همالسإ متكو « ًاَرِس ًادمحم عبتاو « هنيد رّيغو « ملسأ هنأب ةكم
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 نم دهع وأ « باتكب تئج له ؟ كءارو ام : شيرق هل تلاق ١ حبصأ

 تيأر امف « هباحصأ تعّتتت دقو « ّيلع ئبأ دقل « هللاو ال : لاقف ؟ دمحم

 . ترجأف «٠ سانلا نيب ْرِجأ ٌئلع يل لاقو . مهنم َعوطأ ِكلمل ًاموق

 لوبقم الو زئاجب كراوجام : اولاق . ال : لاق ؟ دمحم زاجأ له : اولاقف

 5 اذه ريغ تدجو ام : لاق . كب رخسو « لع كب بعل دقف
- 

 نم رشاعلا يف جرخ دقو « زاهجلاب سانلا هلي هللا لوسر رمأ من هه
 . راصنألاو نيرجاهملا نم لتاقم ففالآ ٌةرشع هعمو . مئاص وهو ناضمر

 رمأو , رطفأف « نافسع برقي ديدك ىلإ لصو لتح ن امئاض رمتساو

 وهو « نارهظلا ٌرَم يداو ىلإ لصو ئتح ًارئاس لزي ملو . راطفإلاب سانلا

 سايعلا .ناك ءانثألا اذه يف . كانه لزنف ٠ ةمطاف يداوب : فورعملا

 نم نامألا مهل بلطيل ؛ ةكم لهأ نم دحأ جرخي نأ ئلع ًاصيرح
 ىلإ هلخأو .هراجأف .نايفس ابأ فداصف . ِيِكَي هللا لوسر

 لهألو « هل نامآلا هاطعأو « ملسأ تاعجارم دعبو . لع هللا لوسر

 . « نمآ وهف نايفس يبأراد لخد ْنَم ١ : هلوقب ؛ ةكم

 ةلمج عم لخدي نأ هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ ِِلي هللا لوسر رمأ م

 « تويبلا لوأ دنع هتيار زّرعي نأو . ةكم لفسأ نم برعلا لئابق نم

 نب ةمركعو « ةيمأ نب ناوفص ناكو . « مكلتاق نم الإ اولتقت ال :  لاقو

 اًملق « اولتاقيل  ةكمب لبج وهو - ةمدْنَخلاب ًاسانأ اعمج دق «٠ لهج يبأ

 نم ٌدلاخ لتقف ٠ هولتاق ٠ هشيج يف هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ مهّيقل

 ديلولا نب دلاخ رمتساو « لتقي مل نم برهو « مزهناو « مهنم لتق

 . اورف نأ ىلإ مهعفدي

 ةدشلو « ٌدحأ لتقي الو ١ لاتق ةكم يف يرجي ال نأ ِةكَي صرح دقو

 سيئر هنع هللا يضر ةدابع نب دعس عمس امل ِخْكَي هنإف كلذ ئلع هصرح
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  ةمرحلا ٌلحتست مويلا ٠ ةمحلملا موي مويلا : لوقي مهدئاقو راصنألا

 نيذلا . ةكم لهأ نم هللا لوسرل ًاراصتنا كلذ لاق . ًاشيرق هللا َلذأ مويلا

 « ةبعكلا هيف ٌمّظعَت موي ٌمويلا لب » : لف هل لاق ؛ اهنم هوجرخأو « هوذآ
 ىلإ ئطعيو « هنم ءاوللا عِزنُي نأ رمأو . « ًاشيرق هيف هللا َّزعأ ٌموي ٌمويلا
 . ةكم لهأ لاتقب رمأي نأ ةفاخم « هنبا

 . ديز نب ةماسأ هءارو ًافدرُم « ءاوصقلا هتقان ئلع ةكم لي لخد مث

 هلل ًاعضاوت ؛ هلحر ئلع فيرشلا هسأر ًاعضاو « ةعمجلا موي حابص
 ّشيع ال َمهللا ١ : لاقو . نيملسملا ةرثكو « ةكم حتف ئأر نيح . ئلاعت

 . (« ةرخآلا شيع الإ

 مث ١ نوجحلاب هلوزن ناكو . سانلا نأمطاو ٠ ِهْلك هللا لوسر لزنو

 ةروس أرقيو « هثداحي هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ هبناج ئلإو ٠ لي راس
 نب دمحمو « هتلحار ئلع ًاعبس اهب فاطو « ةبعكلا ءاج ئتح « حتفلا

 ؛ اهمامزب ذخآ كك هللا لوسر شويج داوق دحأ هنع هللا يضر - ةملس

 نوتسو ةئامثالث ةبعكلا ئلعو « هديب نجحمب دوسألا رجحلا ملتسيل

 « صاصرلاب اهمادقأ تّدش دق ٠ منص برعلا ءايحأ نم ئيح ّلكل « ًامنص

 نأ ريغ نم ههجول ٌرخيف «٠ منص لكل هب يوهي ٠ بيضق هعمو « دلك لعجف
 ناك لطابلا َّنِإ . لطابلا قهزو « ٌقحلا ءاج ١ : لوقيو « هدي يف امب هّسمي

 . اهلك اهاقلأ تح . « ًاقوهز

 نب نامثع نم اهحاتفم ذخأ نأ دعب « ةبعكلا ِلَك هللا لوسر لخد مث

 نب نامثعو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ِةكي هللا لوسر رمأو ؛ ةحلط

 « ةكئالملا روص يهو «. اهنم روصلا وحمب « هنع هللا يضر نافع

 نامسقتسي ؛ مالزألا امهيديأ يف. مالسلا امهيلع ليعامسإو ٠ ميهاربإو

 . ميرم ةروصو مالسلا مهيلع ءايبنألا ةيقبو . قاحسإو . اهب
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 هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ فقو ةبعكلا ِهكي هللا لوسر لخد املو

 ىلع ِكب هللا لوسر فقو مث « ةبعكلا باب ىلع فقاو وهو « سانلا ِثْذ
 مهو « مهيف هءاضق نورظتني فوفص مهو . شيرق ىلع لبقأو ةبعكلا باب
 , ُهدبع رصنو « ٌهدعو ٌقّدص « ٌهدحو « هللا الإ هلإ ال ١ : لاقف . هتحت

 « شيرق رشعماي » : لاق مث . «هدحو بازحألا مزهو « ٌهدنج َّزعأو

 ء ميرك خأ نباو ميرك خأ ًاريخ : اولاق . «مكب ٌلعاف يَّنأ نورت ام
 ْمكِيلَع َبيِثَتال» : هتوخإل فسوي لاق ام مكل لوقأ اد هي لاقن
 متنأف اوبهذا [4؟ : فسري] 4 تيتا ُعَحِينأ ل كل ا ل

 . « ءاقلطلا

 ًاقصال ناكو « مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ئلإ ِهِيكو هلل هللا لوسر ءاج مث
 « مزمز لإ فرصنا ّمث « نآلا هناكمل هرّخأ مث ٠ « نيتعكر لصف ؛ ةبعكلاب

 « هلم برشف . ًاولد هنع هللا يضر سابعلا هل عزتناو .اهيف علّطاف

 دي يف الإ ٌةطقن طقست الف . هئوضو ءام ذخأل نوملسملا ردتباف . أضوتو

 . هدلج اهب حسم الإو « اهبرش اهبرشي ام ردق ناك نإ « ناسنإ

 . فئاطلا ىلإ لاوش يف اهنم جرخ تح « ةمركملا ةكمب ِدِكي ماقأ دقو

 « مئانغلا اهيف مّسق « ةليل ةرشع سمخ اهب ماقأف « ةنارغجلا ئلإ عجر ّمث

 . ئعسو . فاطف « ًارمتعم ةمركملا ةكم لخدو «٠ ةرمعلاب اهنم مرحأو
 . للحتو

 نب تاتع ةمركملا ةكم ئلع لعج دقو « ةرونملا ةنيدملا ئلإ عجر مث

 مهّنإف ؛ ًاريخ مهب صوتسا ١ : هلوقب ًاريخ اهلهأب هاصوأو « ًاريمأ ديسأ
 ' . « هتصاخو هللا لهأ

 هك اخ
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 دالبلا نم اهريغ ىلع ةمركملا ةكم لضف
 ةرونملا ةنيدملا ئوس

 عقب لضفأ نأ قاع ءريغوب نفاع يرضاقلا لاك اكد عامجإلا دقعنا

 ةكم نأ ئلعو « ِهَي هدسج ّمض يذلا ناكملا قالطإلا ئلع ضرألا

 ؟ لضفأ امهيأ يف اوفلتخا م « هدعب ضرألا عاقب لضفأ ةنيدملاو

 لوق وهو « ةنيدملا ليضفت ئلإ ةباحصلا نم هريغو « رمع بهذف
 . نييندملا رثكأو « كلام

 ليضفت لإ ءاملعلا رثكأو « ةفينح وبأو «٠ دمحأو « ٌنيعفاشلا بهذو

 . رومأب ةنيدملا ليضفت ئلإ بهذ نم جتحا دقو

 ٍقْدِص َلَخْدُم ىنَلحَدَأ بر لؤو # : هلوق يف اهب أدب دق ئلاعت هللا نأ : اهنم

 لخدملاو « ةكم : قدصلا جرخملاو 4٠[ : ءارسإلا] 4 ٍقَدِص حرم ٍقحيرْخَلَو

 . راصنألا : ريصنلا ناطلسلاو « ةنيدملا : قدصلا

 « ةنيدملا لخدي نأ لبق اهنم جرخ هّنأل . ةكمب أدبي نأ سايقلا ناكو

 . هنم ريخ وه ام ىلإ الإ هيبن لقني نأ هللا ئئبأيو

 اذه يدجسم يف ةالص » : هلي هلوق نم حيحصلا يف ام : اهنمو

 . « ماّرَحلا ّدجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ

 دجسمب ةالصلا نم لضفأ ةنيدملا دجسم يف ةالصلا َّنأ لع اولوأتو

 . فلألا نودب ةكم
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 يف يراخبلاو : « ريبكلا همجعم » يف يناربطلا هاورام : اهنمو

 تعمس لما عيدج ند مقار نع ع جدا حج سيرا

 . « َةَّكم نم ريخ ةنيدملا :١ لوقي هل هللا لوسر

 نإ ٌمهللا » : كي هلوق نم « كردتسملا ١ يف مكاحلا هاور ام : اهنمو

 و . « كيلإ عاقبلا ٌبحأ يف ينكسأف ٠ ّيلإ عاقبلا ٌبحأ نم ينتجرخأ
 ءاملعلا دنع يثك ٌمالك هيف ثيدحلا

 : لئاقلا تنأ : ةعيبر يبأ نب شاّيع نب هللا دبعل لاق رمع َّنأ : اهنمو

 اهيفو « هّنمأو « هللا ُمَرَح يه : هللا دبع هل لاقف ؟ ةنيدملا نم ٌديخ ٌةكم
 . ًاعيش هتيب يف الو ٠ هللا مرح يف لوقأ ال : رمع هل لاقف . هتيب

 ضاير نم ٌةَضوَر يِرّبْنِمَو يِرْبَق نيب ام :٠ كي هلوق ّحص : اهنمو

 . ( َةَّنَجلا

 َّنِم ديخ ةّنَجلا يف مُكدحأ ٍطوَس ٌعِضومَل ١ : لاق مالسلا هيلع هّنأ مصو
 . « اهيف امو ايندلا

 . ضرألا ريخ نم ةنيدملا َّنأ تبث نيثيدحلا عومجمبو
 : ثيداحأب ةكم ليضفت ئري نم ّجتحا دقو

 ثيدح نم « هجام نباو « يذمرتلاو « يئاسنلا هاورام اهنم

 ٌفقاو وهو ْهَك هللا لوسر عمس هَّنأ ٌيرهزلا ءارمحلا نب ٌّيدع نب هللا دبع
 هللا ئلإ للا ضرأ ُريخل ِكّنِإ « هللاو ١ : ةّكمِل لوقي ةكمب هتلحار ئلع
 لاق ؟ كي ا كتم نص أ يْنأ الولو « هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو

 . حيحص ٌنسح ثيدح اذه : يذمرتلا

 لاق : لاق « ةريره يبأ ثيدح نم . ًاضيأ يئاسنلا هاور ام : اهنم
 « هللا ضرأ ٌريخل كّنإ هللاو « كم اي » : ةروزحلا قوس يف يك هللا لوسر

 . « ٌتجرخ ام ِكنم ٌتجرخأ يّ نأ الولو ٠ هللا لإ دالبلا ٌبحأو
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 . ةكمب ٌمضوم ٌةروزحلا : ريثألا نبا لاق

 نأ : ساّبع نبا نع .هحّحصو . يذمرتلا هاورام :اهنمو

 ىموق نأ الولو ؟ َنلإ ِكَنَحَأ و كئّيطأ ام ١ : ةكمل لاق 6 هللا لوسر

 ْ ٠ . ؛ ِكَرْيَغ ُتْنَكَس ام ِكنم ينوجرخأ
 ملغ لذي لو - اهفرقو هك لصق هلع لذي ةاندتع' اذه لكف

 ًانئاك ٍدلبل ٌةيلضفأ هعم نيقبت ال ةنيدملاب لكي هدوجو َّنإف . ةيلضفألا
 + ناك اه

 « هربق اهبو « ئلعألا قيفرلا ئلإ لقتنا اهيفو « هتايح رخآ ئضق اهيفف
 . ؟ ضراعم وأ « مّلكتمل مالك ئقبي اذه دعب لهف « ثعبي اهنمو

 ا/ا١



 ةمركملا ةكم لئاضف

 . اهايازمو « ةماع ةمّوكملا ةكم ٌلئاضف : هيف ركذن ثحبلا اذهو

 قافتاو ٠١ هميرحت توبث وه نيمألا دلبلل ٍةيزم فرشأو ٍةليضف مظعأ
 ل ركب اهل 6 مهرارقإو 6 مهميلستو 2 مهداقتعاب 2 كلذ ْئلع ةّمألا

 : . ماكحأ نم كلذ

 تببلاب اهتيمستو 9 كلا ميرحت هب عوطقملا ّينيقيلا ليلدلاب تبث
 «نياذلل امي مارسكلا تيا ةسبتكلا هللا َلَمَج # 8 : ئلاعت هللا لاق « مارحلا

 . [ةال : ةدئاملا]

 . مرحلا اهدنع يهتني يتلا دودحلا ىلإ اهَّلك ةكم لمشي ميرحتلا اذهو

 يف ةبعكلا مكح همكح هللا لعج يذلا « ةكم مرح وه مالعألا هذه

 . اهل ًافيرشت « ةمرُحلا
 مرحلا دودح بناوج ئلع تامالعلا هذه بصن نم َلّوأ : ٌيرهزلا لاق

 لَو ثعب مث ٠ ٌيصق اهدّدج ّمث « ليربج ةلالدب « مالسلا هيلع ميهاربإ وه

 نب رمع اهديدجتب رمأ مث , اهدّدجف ّئعازخلا ديسأ نب ميمت حتفلا ماع

 . "ها كلملا دبع مث  ةيواعم مث . باطخلا

 )١( ئرقلا» «5١7 .
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 لبق كَ يبنلا نمز يف اهوعزن ًاشيرق َّنأ : راكب نب ريبزلا ةياور يفو

 . (١!تناك امك اهوداعأ مث « هترجه

 عمو « ًاحيحص ًاّضن كلذ يف رأ ملو « ةكم ميرحت ببس يف فلتخا

 . عوضوملا اذه يف ةفلتخم ٌلاوقأ تدرو دقف كلذ

 : هميرحت ببس يف فلتخا : ؟'7يسافلا لاق

 نم هسفن ىلع فاخ « ضرألا ىلإ طبهأ امل مالسلا هيلع مدآ َّنِإ : ليقف

 لك نم ةكمب اوُُمح « ةكئالم هل هللا لسرأف « هنم هللاب ذاعتساف « ناطيشلا

 هنيب ام راصف ٠ مدآ نوسرحي مرحلا باصنأ عضوم يف اوفقوو « بناج

 . ًامرح ةكئالملا فقوم نيب امو

 ةبعكلا يف دوسألا رجحلا عضو اّمل مالسلا هيلع ليلخلا َّنأل : ليقو

 هللا مّرحف « ًابرغو © اقرشو « ًالامشو ٠ ًاديمي رجحلا ءاضأ اهات يح

 . دوسألا رجحلا رون ئهتنا ثيح نم مارحلا

 نم ةلاقملا هذهب هبجي مل 1١١[« : تلصف] © َتيِعِبأَط اَنْ َملاَم اهَرَك َوَأ اًعْوَط

 . ٌيليهَّسلا لوقلا اذه ركذ ءاهمّرح كلذلو ؛ مرحلا ضرأ الإ ضرألا

 . كلذ ريغ : ليقو . نيلوألا نيلوقلل دهشي ام ٌئقرزألا ركذو

 . 06/١ ؛« مارغلا ءافش » 2غ(

 . 04/١ « مارغلا ءافش )١( ١

 1و



 يل رهظيو « هيلع َليلد ال هنأ ماد ام ديعب كلذ ّلك َّنأ رهاظلاو : تلق

 امك هميرحت يف كلش ال مارحلا تيبلا َّنِإ : لوقن نأ هّلك كلذ نم برقأ َّنأ
 ةفاضإلا هذهو « هللا تيب هنوك وه ببسلاو . ميركلا نآرقلا يف تبث

 . ٍةّصاخ ٍةبقنمب هريغ نع زيمتي نأ يضتقت
 لوح امل نوكي نأ ئضتقا ٠ ءيش ّلك يف ررقم ٌّقح راوجلل ناك املو

 . هلجأ نم مّرحف ؛ مكُحلا كلذ لثم تيبلا

 1و7:



 يتلا ةمهملا ةيملعلا لئاسملا نم ةلمج يف ميرحتلا اذه راثآ ئّلجتت

 : لئاسملا هذه كيلإو « اهل ضّرعتتو « هقفلا بتك اهرثكأ ركذت

 ىلوألا ةلأسملا

 مرحلا ديص

 ال » : كي هلوقل ؛ عامجإلاب مرحُملاو لالحلا ئلع ٌمارح مرحلا ديص
 فالتإلاف ريفنتلا مّرَح اذإ هّنأل ؛ فالتإلا ئلع ريفنتلاب هبنو . « اهديص رَّفني

 ميظعت وه ميرحتلا يف ببسلاو « روهمجلا دنع نومضم وهو . ئلوألاب
 مالعإ» هباتك يف يشكرزلا هلقن رخآ ًاببس ءاملعلا ضعب ركذ دقو . مرحلا

 :وهو .هب سنأتسُي دق ِهّنأ الإ « هيلع ليلد ال هّنكل .7'2 «دجاسلا

 ئلع تضابف ةمامح هللا رمأ «٠ توبكنعلا جسنو « راغلا لخد امل « كي هنأ

 ىلع اهيلإ رافكلا رظن اّملف « اهضيب ئلع دٌقرت تلعجو « توبكنعلا جسن
 . راغلا نع كلذ مهّدر « راغلا مف

 اتزكر نيتللا نيتمامحلا كنيت لسن نم مّرَحلا مامح َّنأ رثألا يف ءاجو

 : ئلاعت هلوق سنج نم وهو 2"”مّرَحَلا ٌمامح مرتحا كلذلف ؟ راغلا مف ئلع

 )١( «دجاسلا مالعإ» ١654 .

 )١( ىلع تجسنف « توبكنعلا رمأ ئلاعت هللا َّنأ « رازبلا دنسم » نع ًالقن ٌيليهُشلا ركذ -
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 تاقعألا طق عباسلا امهُّدج ليق . [4؟ : فهكلا] كاًكِلَصاَمُمْوأ َناو »

 . باقحألا تلاط نإو « فالسألا ةياعر

 اهَّنِإ : ليق امل ؛ غزولا لتق نم هلي هللا لوسر هب رمأ ام اذه ٌدضو

 . لكك ميهاربإ ئلع رانلا خفنت تناك

 نبا ههرك .: رذنملا نبا لاقف : مّرَحلا ئلإ لالحلا نم هديص لاخدإ اّمأ

 ءدمحأو . سواطو .ءاطعو . ةشئاعو . ساّبع نباو ءرمع

 نب ديعسو ( هللا دبع نب رباج هيف صخخرو , يأرلا لهأو « قاحسإو

 . حصأ وهو « روثوبأو « ٌيعفاشلاو « كلامو . دهاجمو « ريبج

 امم كلذ نأو « راغلا هجو ليلع اتعقوف « نيتبيشحو نيتمامح لسرأو . راغلا هةدجحو 2

 ضورلا ١ ها. نيتمامحلا كنيت لسن نم مّرَحلا مامح َّنأو « هنع نيكرشملا ّدص
 . 2 فنألا
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 ةيناثلا ةلأسملا

 مرحلا ةطقل

 ظفحلل ذخؤت امنإو . كلمتلل اهذخأ زوجي ال اهمرحو ةكم ةطقل

 ٠ ساَّبع نبا نع « نيحيحصلا » يف امل « دالبلا رئاس فالخب . فيرعتلاو

 ؛ هللا ُهَمّرح َدلبلا اذه َّنِإ :  ةكم حتف موي لكي هللا لوسر لاق : لاق

 . « اهَفََع نَم < الإ نط ُطَقتلم الو فثيص دب الو « هئورش ةَضخب ال

 اذهب هصيصختل نكي مل هريغك ناك ولو « فّعت 7 ٍبلب لك ةطقل َّنأ مولعمو

 . ىنعم ركذلا
 نع لهن هلي هنأ ) : نامثع نب نمحرلا دبع نع « دمحأ دنسم ١ يفو

 اهيلإ نودوعي « سانلل ةباثم ةكم َّنأ : كلذ يف نعملاو . ( ّجاحلا ةطقل

 . اهبلط يف تعبي وأ , ةطقّللا بحاص اهيلإ دوعي امّبرو ٠ ئرخأ دعب م

 تدل حت اَمْنإَو ؛ كّلمتل لحت ال ُهَتَطَقل نأ نم - هانرّرق يذلا اذهو

 تا ةثالثلا ةمئألا دنع امأ . ئيعفاشلا بهذم وه

 . ؟"'ملعلا لهأ رثك رثكأ بهذم هّنِإ : ٌيِباّطخلا لوق ينعم اذهو « دالبلا

وق نم دشنملا يف مهفالتخا وه مهفالتخخا يف ببسلا ٌلعلو : تلق
 : ها

 ٌبلاطلا اهّبحاص وه ّدشنملا َّنأ لمتحي ذإ ؛ « دِشْنُمل الإ اهّتَطَقل ْطَقَبلُت الو »

 . اهل

 )51 )1١//؟ « ننسلا ملاعم» .

 نفي



 نود هل يه يتلا . اهبحاص الإ اهكّلمتي نّمل ٌلحت ال : ئنعملاو
 . دجاولا

 اهتطقل ٌّلحت ال : ئنعملاو . فّدعملا دجاولا وه دشنملا َّنأ لمتحيو
 . نيليوأتلا الكل عسّتت ةيبرعلا ةغللاو . اهفيرعت ئلع ميقي فّرعمل الإ

 اهيف َّنأ : « يواحلا ١ نع 2؟)كشَكْرَّرلا لقن دقف ةفرع ُهَطَقَل اَمأ
 :٠ نيهجو

 . ٌّلجلا ىلع ًاسايق اهتطَقل لج : امهدحأ
 , جاحلا ُعّمِجَم هّنأل ؛ ٍدشنمل الإ ٌلِحَت ال مرحلاك هنأ : يناثلا

 . مرحلاك دالبلا رئاس ئلإ هنم سانلا فرصنيو

 : ةدئاف

 عم « مارحلا دجسملا يف اهداشنإ زاوج يف اوفلتخاو : يدرواملا لاق
 هزاوج امهُحصأ . دجاسملا نم هريغ يف اهداشنإ ميرحت لع مهقافتتا
 . ها دجاسملا رئاس فالخب . سانلا ُعَمْجَم ِهَّنأو ١ فرُعلاب ًارابتعا

 وهف « لوقلا اذه ٌدري لَك هللا لوسر نع تباثلا ثيدحلا مومع : تلق
 . اهيف ةّلاضلا ُبَّلطُت ال امك « ةطقّللا اهيف ُفّرعت ال ًدجاسملا َّنأ يف رهاظ

 الو « هيلع ليلد ال ٌلطاب سانلل ًاعّمْجَم هنوكل مارحلا دجسملا ءانثتساو
 . هتاحاس يفو هباوبأ ئلع كلذ نكمي ذإ ؛ هيلإ ةجاح

 . ١67 « دجاسلا مالعإ ! 20
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 ةثلاثلا ةلأسملا

 مرحلا رجش

 مومعل « مرْحُملاو لالحلا ئلع ةْعطق ٌمُرحي ةشيشحو « مّرحلا رجش

 . « اهُرَجش ُدَضعُي الَو ١ : حيحصلا ثيدحلا يف هِي هلوق

 نيمئاق اوناكو . مالسإلا لبق شيرق دنع ةمولعم تناك ةمرُحلا هذهو

 ًاشيرق نأ : ملعلا لهأ ضعب نع ٌيدقاولا لقن دقف . اهل نيرّدقم « اهّقحب

 مهاهنف ؟ مّرَحلا رجشب عنصن فيك : َىَضُقل اولاق « ناينبلا تدارأ امل

 قوحي مهدحأ ناكف ٠ كلذ يف ةبوقعلا َّنِم مهفّرخو « اهعطق يف مهرّذحو

 . هلزنم يف ّلّصحت ىَّنح ةرجشلا لوح ناينبلاب

 نب هللا دبع ناينبلا يف مّرحلا رجش عطق يف صخر نَم ُلَوأو : لاق
 . ةرقب ةرجش لك ةّيد لعج هّنكل « "'"ناعِقيعُقب ًارود ئنتبا نيح ريبزلا

 .« ىّرُعلا دبع نب دسأ راد يف تناك ةحود ّعطق هنأ رمع نع ئورُي ناكو

 عّسوُي نأ لبق كلذو « ةبعكلاب نيفئاطلا بايث اهفارطأ لانت تناكو

 . اهل ةّيد ٌةرقب عفدو « هنع هللا يضر رمع اهعطقف . دجسملا

 لقنو « نيمّرَحلا رجش يف ةيدف ال نأ : اذه يف كلام بهذمو : تلق

 لعف نم ءاسأ دقو . ٌءيش كلذ يف يلي مل : لاق هنأ ِكلام نع مهضعب

 . كلذ

 . ةكمب لبج -1)
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 رذنملا نبا لوقلا اذه دّيأ دقو « كلذ نم رفغتسي نأ هيلعو يأ : تلق
 الو ؛ باتك نم ًاضرف مّرَحلا رجش يف اهب بجوأ ةلالد ٌدِجأ ال : لاقف

 . ىلاعت هللا رفغتسن : كلام لاق امك لوقأو « عامجإ الو . ونس

 أ . ةّكم رجش عطق نم ئلع ةيدفلا ةفينح وبأو ٌيعفاشلا بجوأو
 اًمأو . ٌةاش ةريغصلا ىفو ٠ ًةرقب ةريبكلا ةرجشلا ىف بجوأ دقف : ٌئعفاشلا
 3 تاتا كلاب اهف ميلا بحت راق عسر

 ةحابإ ئلع ملعلا لهأ نم هنع ٌظَحُي نم لك َعَمجأو و : رذنملا نبا لاقو
 « نيحايرلاو . لوقبلاو ٠ عرزلا نم مّرحلا يف سانلا ُهَتبنُي ام لك ٍذخأ
 . اهريغو

 تبن ام نيب قيرفتلا : ًاضيأ ةفينح يبأ نع «٠ ٌيليهُّسلا لقنو : تلق
 يناثلا َّنأو « ةيدفلا هيف لوألا َّنأو 00000 ديوب 1 هيوقتب
 . هيف ةيدف ال



 ميرحتلا نم ةانثتسم ءايشأ

 هَّنإف «٠ حيحصلا ثيدحلا ىف ٌةؤانثتسا ءاج دقو ءذخذإلا : لوألا

 . ةمّوكملا ةكمب ٌفورعم ٌتابن وهو ؛ « َرِخْذإلا الإ :  قلي لاق

 نوكي نأ هبشيو « كوشلا ةحابإ ئلع ءاملعلا رثكأ : ُثِباَطَحلا لاق

 نال واعر امم نرظعتولا

 « ٍذؤم هّنأل ؛ كوشلا ٌمُرْسَي ال : انباحصأ روهمج لاق : ٌيشكرزلا لاق

 . ها سايقلاب ثيدحلا نوّصخيو . قساوفلا هبشأف

َّنأ الإ « ٌديدسو ٌدّيِجو ٌديفم ٌةيجوت وهو : تلق
 - هللا همحز - يوونلا 

 ٌدضعُي ال » : هلوق يف ربخلا رهاظل حيحصلا هَّنِإ : لاقو « ميرحتلا حّجر

 . 0 ( هكوؤش 50, عخم

 ةيجوت ةركذ يذلا قساوفلا ئلع سايقلاب ثيدحلا صيصخت : تلق

 مايقل ؛ ٌتفيعض روكذملا سايقلا : ٌينيعلا لاق نكل « ديدس ٌعزنمو ( ٌديفم

 . "”كوشلا فالخب « ئذألا دصقت َسْمَحْلا قساوفلا َّنأ وهو « قرافلا

 « نيحايرلاو « لوقبلاو « عرزلا نم مّرَحلا يف سانلا ُهتبنُي ام : ثلاثلا

 ئلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحُي نم لك َعمجأ : رذنملا نبا لاق ٠ اهريغو

 ) )1١رظنا ١ نئسلا ملاعم « .
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 « لوقبلاو ٠ عرزلا نم مّرحلا يف سانلا ُهثبني ام لك ٍذخأ ةحابإ

 . ها. ''"اهريغو « نيحايرلاو

 نيبو « هسفنب تبن ام نيب قيرفتلا : ًاضيأ ةفينح يبأ نع ٌيليهسلا لقنو
 يناثلا َّنأو .٠ تغلب ام ةغلاب ةميقلا هيف لّوألا َّنأو « سانلا ُةتينتسَي ام

 . ها. ؟"'اهنم ًائيش عطق نم ئلع هيف ةيدف ال

 عطق ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا : لاقو كلذ ىلإ يوونلا راشأ كلذكو

 . ها ةداعلا يف نويمدالا اهتبنتسي ال يتلا ٠ اهراجشأ

 ىلع ُهّذخأ راج « مئاهبلا فلعل ًالكلا نم ءيش ئلإ جاتحا اذإ : عبارلا
 اهحيرست زوجي امك . اهلجأل هنم عنملا َّنأل : يشكْزّرلا لاق . ٌحصألا
 كلذ حيبأف ٠ ئعرت يهو ؛ َمّرحلا مُهّلِبإ نولخدُي اوناك ةباحصلا ّنأل , هيف
 . حيحصلا وهو : يبرعلا نبا لاق . رخذإلا حيبُأ امك « ررضلل ًاعفد

 َّنأل ؛ هب سأب الف هيف ىعرلا اّمأ : لاق هَّنأ يعفاشلا نع رذنملا نبا لقنو
 00. رخذإلا الإ ءالتخالا هيف لك ٌئبنلا مّرح يذلا

 . ”9شاشتحالا : ءالتخالاو

 َّنأل ؛ هعطق مرحي ال هنأ حصألاف « ءاودلل هيلإ جيتحا اذإ : سماخلا
 نبا لاق . عرشلا هانثتسا دقو « رخذإلا ىلإ ةجاحلا نم ٌمهأ هيلإ ةجاحلا
 . هناتسب نم انّسلا قرو ذخأ يف صخري ٌءاطع ناك : رذنملا

 نإو « هريغ رخذإلاب قحلي ال هَّنِإ : لاق نم لوق اذه لباقيو : تلق
 « تويبلا فيقستل هيلإ جيتحا اميف دشأ فالخلاو . هيلإ ةجاحلا تّسم

 . « ننسلا ملاعم ١ رظنأ ()

 . 451/7 يباطخلل « نئسلا ملاعم ١ رظنا (؟)
 . 8717/16 نئسلا ملاعم ١ رظنا (؟)
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 . ربدتف . رخذإلا يف صخر اهلجأ نم يتلا ةجاحلا سفن يهو ء هوحنو

 ةرجشلا عورف نم كيواسملا عطق يف فالخلا ئرج كلذكو
 نبا لاق «

 . دهاجم نع انيورف « مركلا رجش نم كاوسلا ذخأ ىف اوفلتخا : رذنملا

 نع كلذ روث وبأ ئكحو . هيف صيخرتلا رايد نب ورمعو « ءاطعو

كلاو هنم ليلقلا مّرَح مُّرَح اذإ ءيشلاو « مرحلا نم هريغو « كاوسلا
 . ريث

 ءاطع ناك : لاق « ثيل نع « هفّلصم ١ يف ةبيش يبأ نبا جرخأو

 هنأ : دهاجم نعو . مرحلا نم انّسلاو كاوسلاو بيضقلا يف صخري

 . ههرك
 هس

 لذوي



 ةعبارلا ةلأسملا

 ةكمب لاتقلا

 « راهن نم ةعاس الإ يل َّلِحَت ْمل اهّنإ ١ : ل هلوقل ؛ ةكمب لاتقلا مّرحي
 نب ورمع َّنأ : « نيحيحصلا » ىفف « ءاملعلا اهيف فلتخا ةلأسم هذهو
 وبأ لاق « ريبزلا نبا لاتقل كم لا سانلا اعنعب قازأ امل + قيعش
 لكي هن « يبلق هاعوو « يانذأ هتعمس ًاثيدح كثدحأ « ريمألا اهْيأ : حْيَرُش

 ُرمؤي ٍءىرمال لحي الف . سائلا اهمّرحي ملو « هللا اهمّرح ةكم َّنإ ٠ : لاق
 دحأ نإف « ًةرجش اهب دضعَي الو « ًامد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب

 « هلوسرل َنِذَأ لجو َّزع هللا َّنِإ : اولوقف ٠ اهيف هللا لوسر لاتقب صّخرت
 مويلا اهتمرُح تداع مث « ٍراهن نم ةعاس اهيف يل َنذأ امّنِإو ٠ مكل نذأي ملو
 انأ ديعس نب ورمع لاقف . « َبئاغلا دهاشلا غلبيلف « سمألاب اهتمرحك
 . ؟"!ةّيْرَحب ًاراف الو مدب ًاّراف الو « ًايصاع ذيعت ال ٠ حيرش ابأ اي كنم ملعأ
 . نئهتنا

 « ربخلا رهاظ وهو . مومعلا ئلع حيرش وبأ هلمحف : ٌيشكرزلا لاق

 ىلع ٌررمع هلمحو «٠ اهتمرح حابتست نأ ةيشخ « ةكمب لاتقلا نع هاهنو
 . صوصخلا

 )١( ةيواعم نب ديزي لبق نم ةئيدملا لع ًايلاو ناك .
 )( يف لاق ١ بيعلا اهلصأ : ةبرخلا « ةياهنلا .
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 مل هّنأل ؛ مالكلل قباطمب سيل ( ًايصاع ذيعت ال ) : حيرش يبأل هلوقو

 زوجي له « هيلإ أجل مث ٠ مرحلا ريغ يف ًادح باصأ نم َّنأ يف هعم فلتخي
 . اهتمرح ةحابتساو « ةكم ئلإ ليخلا هئثْعِب هيلع ركنأ امَّنِإو ؟ ال مأ هلاتق

 نع ورمع داحو « هلالدتسا يف حيرش وبأ نسحأف « اهيلع برحلا هّبصنو

 نم « هبجوُي ام دجُو اذإ « كي هدعب لاتقلا لج يف كش ال : ليق نإف

 . ٌقح عنم وأ « يغبلا وأ كرشلا لهأ ءاليتسا

 عيمجل تباث اذه َّنأل ؛ ٍذئئيح ميرحتلا لع صيصنتلا ةدئاف امف

 . ةنكمألا

 ئلع « اهفرشو « اهلضف تنايبو « اهتمرح ديكوت : هتدئاف : ليق

 اهو

 روهمج ناك نإو « اهيف فلتخم « هيف ةاغبلا لاتق زاوج ةلأسم : تلق

 . هزاوجب اولاق ءاهقفلا

 , « يدعب نم دحأل لحت الو» : هلوقو : يربطلا ٌّتحملا لاق

 . "''ها . اهب لاتقلا ميرحت : هانعم

 نيب َعَمَجو « ٌيشكرزلا ةلأسملا هذه يف لوقلا رّرح دقو : تلق

 هجو : لاقف . ةيصوصخلا هجو دّدحيو « ضراعتلا عفدي ًاعمج ثيداحألا

 يأ ىلع مهلاتق زاج اهريغب اونصحت ول ةاغبلا وأ رافكلا َّنأ : ةيصوصخلا

 ١ قينجنملاك « ٌمعيامب مهلاتق زجي مل . اهب اونّسحت ولو ءيش لكبو هجو
 لاتق ةلأسم امأ . "ذه ئلع «مألا ١ يف ٌييعفاشلا ّصصن دقو « هريغو

 )١( ئرقلا» «.

 2دجاسلا مالعإ» (؟) ١57 .
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 هّنَأو « هيف ةاغبلا لاتق ميرحت لإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ دقف : ةاغبلا

 نع . يشكرزلا لقنو .اوئيفي وأ امدجرخي نأ ئلإ مهيلع قيضي
 نكمي مل اذإ ؛ مهيغب ئلع نولتاقي : اولاق ءاهقفلا روهمج َّنأ : يدرواملا

 يتلا ئلاعت هللا قوقح نم ةاغبلا لاتق َنأل ؛ لاتقلاب الإ يغبلا نع مهر

 . اهتعاضإ نم ئلوأ مرحلا يف اهظفحف ٠ اهتعاضإ زوجي ال

 ثيدحك لاتقلا ميرحت يف ةدراولا ثيداحألا نع ءالؤه ضعب باجأو

 معي امب مهلاتقو « مهيلع لاتقلا بصن ميرحت اهانعم َّنأب : حيَرُش يبأ
 اذإ ام فالخب . كلذ نودب لاحلا حالصإ نكمأ اذإ « هريغو « قينجنملاك

 لكبو ء هجو ّلك ئلع مهلاتق زوجي هّنإف . رخآ دلب يف رافكلا نّصحت
 م
 . عىسش

 . ليوأتلا اذهب لَّوأ نم ئلع ٌيريشقلا حتفلا وبأ خيشلا ضرتعاو

 ءىرمال لحي ال » : ِدكي هلوق َّنإف ؛ رهاظلا فالخ ليوأتلا اذه : لاقف

 اهلالحإ ةيصوصخ نييبت « « هيف امد اهب ٌكفسي ْنأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 , هلك هللا لوسر لاتقب صّخرت ٌّدحأ نإف ١ : لاقو . راهن نم ةعاس هل

 وه امنإ هيف هل نوذأملاو . « مكل نذأي ملو « هلوسرل نذأ هللا َّنِإ : اولوقف

 ًاضيأو « هريغو قينجنمب ةكم لهأل هلاتق نكي ملو « لاتقلا قلطم

 لاتقلا قلطم ميرحتب ةعقبلا ةمرُح راهظإل ميرحتلا نأ ئلع ٌةَلاد ثيداحألاف
 . ها مدلا كفسو ء« اهيف

 نب ملسم نع « دامح نب ئلعألا دبع نع ؛ راّزبلا دنسم ١ يف ءاجو

 نع « هللا دبع نب رباج نع « ريبزلا يبأ نع « ةمثيخ يبأ نع « دلاخ
 ضرألا يف ناك نم هللا كلهأ ةقانلا اورَقَع امل حلاص موق َّنأ ٠ : لكي يبنلا
 :اولاق . هللا باذع نم ةعنمف هللا مرح يف ناك ًالجر الإ مهنم
 . « بفيقث دج ٍلاغر وبأ ١ : لاق ؟ وه نم هللا لوسر اي
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 ًافيقث َّنِإ : نولوقي : جاّجحلا لاقو . ٌفعض هيف دلاخ نب ملسم نكل

 آف اَوُمَبَو 8 : ئلاعت لاق ؟ مهرايخ الإ دومث نم اجن لهو « دومث ةيقب نم
 يأ ىقبأ امف : لاقو . كحاضتف « نسحلا كلذ غلبف « 10١ : مجنلا] 4

 :.مهفيي مل
 « ةلدألا فالتخال « هيف ٌفَلتْخُم مرحلاب ةاغبلا لاتق َّنأ : لصاحلاو

 . اهمهف يف ءاملعلا راظنأ فالتخاو

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءىرمال لحي ال ١ : ثيدح مومع ظحال نمف
 هجو ئأرو « « هلوسرل نذأ هللا َّنإ :  هلوق عم . «ٌأمد اهب ٌكفسي نأ

 ىلإ بهذ ٠ كي هريغل ةبسنلاب مومعلا هجوو « ٍةِئككهل ةبسنلاب ةّيصوصخلا
 ةمرح ءاقب ئلع ةظفاحم ؛ طقف مهيلع ْقّيِضُي : لاقو . مهلاتق ميرحت
 . مدلا كفسو « لاتقلا قلطم ميرحتب ةعقبلا

 « هللا قوقح نم ٌّقح وه يذلا « ةاغبلا لاتقب رمألا مومع ظحال نمو

 روهمج يأر اذهو « مهلاتق زاوج ئلإ بهذ « اهتعاضإ زوجي ال يتلا

 . ميرحتلا ديفي يذلا ثيدحلل مهليوأت مَّدقت دقو . ءاهقفلا

 دعا خا

 /ام١



 ةسماخلا ةلأسملا

 اهب دودحلا ةماقإ

 « هريغو « انزلاب مجر وأ . صاصقب « ُلتق وأ ٌّدح هيلع بجو نم
 : لاوقأ ةثالث ءاملعلل هيفف ٠ مرحلا لإ أجتلاف

 ناك ْمَكَعَد نمَو# : ئلاعت هلوقل ؛ مرحلا يف ماد ام نمآ هنأ : اهدحأ
 0 2[ : نارمع لآ) # ايها

 « هيلط ليفي نكلر#+ 6 امد اهب كفسي نا رحألا مريلاو فاي نعزي همرمال
 ئفوتسي وأ « لتقيف ٠ جرخي ئتح « لماعُي الو « معطُي الو « مّلكي الو
 يبأ نع اذه لقنو . هيف لتقلا ئشني نأ الإ , دحلا وأ . وضعلا صاصق هنم

 . ةقشسح
0. 

 « ةبتع نب مكحلاو « ريبج نب ديعسو « سابع نباو « رمع نع يورو

 . دمحأ نع ةياور ىهو « ةيرهاظلاو

 يبأ ّلتاق مرحلا يف تدجو ول : لاق « ّيكملا ريبزلا يبأ نعو

 ؟ هتملك ام

 تناك نإو « مرحلا نم جرخي تح لتقي مل ًالتاق ناك نإ : يناثلا

 يبأو . دمحأ نع ةياور يهو ٠ ٌدحلا هيلع ميقأ سفنلا نود اميف ةيانجلا

 ِكلام لوق وهو ٠ صاصقلا ئفوتسيو ٠ هيف ماقت دودحلا َّنأ : ثلاثلا
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 « هِي كوكي حر اردت دي موْلاكَو ظ : ئلاعت هلوقل ّيعفاشلاو
 . 19١[ : ةرقبلا]

 راتسأب ًاقلعتم دجُو امل ؛ لطخ نبا ِهكك يبنلا لتقب ٌكلام جتحاو
 . رذنملا نبا نع « ٌيشكرزلا هلقن . « هولتقا » : هك يبنلا لاقف . ةبعكلا

 ءاج امك « مرحلاو ّلحلا يف سمخلا قساوفلا لتقب ٍةِكك رمأ كلذكو

 + رقعلا و4 ةادهلا وو ةيارخلا فرحا ىف نا قسما ةيلك تاودلا
 . 20( ةرقعلا بلكلاو « ةرأفلاو

 قسفلا َّنأل ؛ قساوف تاناويحلا هذه تيّمسو : ٌينيعلا ردبلا لاق
 اهلتق زاجف « لتقلا ةمرح نم اهريغ مك نع هذه تجرخ دقو ٠ جورخ

 . ؟"'هريغ نود مرحلا يف

 اذإف « ًاعبط تايذؤم اهّنأل ؛ سمخلا هذه لتقب رمأ : ٌيشكرزلا لاق
 مكُحلاو . قسفلاب هلّلع هّنألو ٠ ئلوأ لتاقلاف « هاذأ فعض عم هلتق زاج

 ةرابع كفسلا َّنأل ؛ هيف ةجح الف . ؛ ًامد اهب ُكِفسَي ال » : هلوق اًمأو

 اًبيِف ُدِسْفُي نم ايف ُلَمَجَتَأ 8 : ئلاعت هلوق هنمو « ٌقح ريغب مدلا ةقارإ نع
 يام سام دلل ا سمح

 . 8٠ : ةرقبلا] © ءامٍدلا كِفسنَو

 نع ربخلا : هانعمف « [917 : نارمعلآ] 4اًئِماَءَّنك ٌمْلَحَد نمو : هلوق امأو 4 0 تب ب ص ص سس كو

 . ةكم لهأ ئلع هللا نم ةمعن ةيلهاجلا يف هتمرح ميظعت

 3 6 هحيحص ١ يف يراخبلا هاور 0

 . ١87/١6 يراقلا ةدلمع» (؟)
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 . دجاسملا نم هريغ وأ ٠ مارحلا دجسملا ئلإ أجتلا اذإف هيلعو
 ::خيهعلا دجسملل ةايص#' لقو .عرخأ

 لخدي ال ةكم مرحب ةيانج ئنج نم َّنأ مالكلا اذه نم رهظيو : تلق
 : لاقو « كلذ ئلع عامجإلا يزوجلا نبا لقن لب . فالخلا اذه تحت

 : لولاعت لاق « هيف داحلإو « هتيب ةمرح كاهتناو « هللا لولع ءارتجا وهو
 0 ع مع و 5 لج يرو ماس -

 ,[58 جحلا] «رِيلأ ٍباّذع ْنِم هَقَِن ا ظب حاحلإب هيف در نَمَو#
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 ةسداسلا ةلأسملا

 ةكم مرح يف ةيدلا ظيلغت

 امل هّنأِل ةظّلخم ةيد نوكت اهّنإف ةيّدلا هيلع تبجوو ةكم مرح يف لتق نم

 مرحلل َّنأل « نييمدآلا سوفن هيف ظّلغت نأ ئلوأ ناك ديصلا ميرحتب ظّلغت
 لتاقلا ناك ءاوس أطخ لتقلا ناك نإو ظلغتو « نمألا تابثإ يف ًاريثأت

 . رخالا نود هيف امهدحأ وأ مرحلا يف ًاعم لوتقملاو

 نب رمع نع انيور : رذنملا نبا لاقف ظيلغتلا ردق يف اوفلتخاو
 ثلثو ةيدلا ةيلعف مودتلا زهشألا وأ" عرشلا قق'لف نم لاقاهلا ةياطذللا

 راسي نب ناميلسو حابر يبأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعس لاق هبو « ةيدلا
 . مهريغو لبنح نب دمحأو

 لاق هبو ددعلا يف ةدايزلا ال لبإلا نانسأ يف ءاج ظيلغتلا ةفئاط تلاقو

 . يعفاشلاو سواط

 « يعخنلاو «٠ يبعشلاو ٠ يرصبلا نسحلا ظيلغتلا ئري ال ناك نممو

 نباو نامثعو رمع نع يور ام تبثي سيلو : لوقن هبو : رذنملا نبا لاق
 ولازال عع نو اللا ىلع هنا رنا كل ندين نا

 هن خخ ا
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 ةعباسلا ةلأسملا

 ةكمب حالسلا لمح

 لمحي نأ ٍدحأل لحي ال » : لاق هّنأ لي يبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج

 . ملسم هاور « ةكمب حالسلا

 حالسلا لمحي نأ ٍدحأل لحي ال هنأ ئلإ : يرصبلا نسحلا بهذ دقو

 يضاقلا لاق « هببسي ام لحي الف « هنع ٌتيهنم هيف لتقلا َّنأل « ةكمب

 الو ةرورض ريغل حالسلا لمح ئلع ملعلا لهأ دنع ٌلومحم وهو : ضايع

 يف حالسلا نم هطرتشا امب ءاضقلا ةرمع ماع ِهِكلَي يبنلا لوخد مهتجحو

 . لاتقلل ًابّهأتم حتفلا ماع هلوخدو دمغلا يأ  بارقلا

 هيلعو هلمح هيلإ جاتحا اذإ : لاقف ةعامجلا نع ةمركع َّذشو : لاق

 قفاوي ئتح رفغملا وأ عردلا سبلو ًامرحم ناك اذإ دارأ هّلعلو « ةيدفلا

 مرحلا يف حالسلا لمحب هرمأ جاّجحلا ئلع رمع نبا ركنأ دقو « ةعامجلا

 لاق امك ًادحأ بيصي نأ فاخيف ٠ مسوملا مايأ يف قلخلا ةرثكل هنأكو

 اهلاصن ىلع ذخأيلف لبنب انقاوسأ وأ اندجاسم يف ئشم نم » : هلك يبنلا

 . 0 يراخبلا هاور « ًاملسم بيصي الئل

 ان ا

 )١( دجسملا يف رورملا باب ةالصلا باتك .
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 ةنماثلا ةلأسملا

 اهريجأتو ةكم رود عيب

 بهذف . اهنهرو اهءاركو ةكم رود عيب مكح يف ءاملعلا فلتخا

 لاق هبو «٠ كلذ زاوج لإ لوق ىف كلامو ةياور ىف دمحأو ىعقاشلا

 . فسوي يبأ بهذم وهو سل نم تاعامججت يلاطكلا نيوبع

 . كلام نع روهشملا وهو « زاوجلا مدع ىلإ ةقيتح و بأ بهذو

 : مهتجحو

 نع حيجت يبأ نبا نع دايز يبأ نب هللا دبع نع ةفينح وبأ هاوو ام : ًالوأ

 اهعابر ٌعيِب ٌمارحو ٌمارح ةكم » : ِخكي هللا لوسر لاق لاق ورمع ني هللا دبع

 . « اهتويب ٌرجأ ٌمارحو

 نب ليعامسإ قيرط نم « كردتسملا ١ يف مكاحلا ئورام : : ًايناث

 00 لل لل ا

 . « اهتويب رجؤت الو . ؟'اهعاير

 : ل

 قبس نمل حابم وه امّنِإ : لاق سمشلا نم كّلظي ةانب وأ تيب كل يتبن الأ
 . دواد ويأ هاور . هيلإ

 ل



 « قبس نمل حابم ّئنم ١ : لاق هّنأ لك هللا لوسر نع ءاج ام : ًاعبار

 . حيحص ثيدح وهو : ٌيوونلا لاق

 مارحلا دجسملا سفنك اهعيب زوجي الف مرحلا نم ةعقب ةكم نإ : ًاسماخ
 . هيلع ًاسايق

 ىنانكلا ةلضن نب ةمقلع نع ناميلس ىبأ نب نامثع نع ءاج ام : ًاسداس

 6 ن1 لوصر ناهز يف اهعابو عبت عل بئاوسلا نعدت ةكم كلوب تناك لاق

 . يقهيبلا هاور نكسأ ئنغتسا نمو نكس جاتحا نم رمعو ركب يبأ الو

 لكأ نم » : هعقريو رمع نب هللا دبع نع حيجن يبأ نبا ثيدح : ًاعباس

 . ينطقرادلا هاور « ًاران لكأ ةكم ٍتويب ءارك

 ُعيِب ٌلجي ال هللا اهمّح ٌمارح ٌةكم » : ِكك يبنلا لاق دهاجم لوق : ًانماث

 . « اهتويب ٌةراجإ الو اهعابر
 اهتراجإو ةكم رود عيب زاوج ئري نمو ٌئعفاشلا جتحاو : ٌيوونلا لاق

 : اهنهرو

 ١- رشحلا] « هرب نم أوج َنْل َنربدَهُمْلأ ارَقْفْلِل » : ئلاعت هلوقب : 8[
 ئنكسلاو ديلل ةفاضإلا نوكت دق : ليق نإف . كلملا يضتقت ةفاضإلاو

 ةفاضإلا ةقيقح َّنأ باوجلاف [0* : بازحألا] «َنُكَيوُسب فَنرَقَو # : ئلاعت هلوقل

 : لاق ولو ديزل اهكلمب مكح ديزل رادلا هذه : لاق ول اذهلو كلملا يضتقت

 . لبقي مل ديلاو لنكسلا هب تدرأ

 ليق هنأ ديز نب ةماسأ ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو : ّيوونلا لاق -"

 لهو : لاقف ؟ ةكم يف كراد نم لزنت نيأ : ةكم لصو امل كي هللا لوسرل
 ُدفعج هثري ملو « بلاطو وه بلاط ابأ ثرو ناكو ؟ راد نم ليقع انل كرت

 يراخبلا هاور . نيرفاك ٌبلاطو ليقع ناكو نيملسم اناك امهّْنأل يلع الو

 . اهيف فرصتلاو اهرود ثرإ ئلع لدي اذهو . « امهيحيحص 3 يف ملسمو
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 ةكم حتف ةصق يف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو

 شيرق ال شيرق ءارضخ تديبأ هللا لوسر اي : لاقف نايفس وبأ ءاجف : لاق

 نمو ٌنمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم » : كي هللا لوسر لاقف مويلا دعب

 . ملسم هاور . « نمآ وهف هباب قلغأ ْنمو ٌّنمآ وهف هحالس ئقلأ

 نب عفان َّنأ هريغو ٌئقهيبلل ننسلا يف روهشملا رثألاب ًاضيأ اوجتحاو -5

 باطخلا نب رمعل نجّسلا راد ةيمأ نب ناوفص نم ئرتشا ثراحلا دبع

 . فالآ عبرأب ٍةياور يفو ؛ ٍةئام عبرأب هنع هللا يضر

 عاب مازح نب ميكح َّنأ هريغو راكب نب ريبزلا كور امب ًاضيأ اوجتحاو 5
 هل لاقف ٠ بفلأ ةئامب نايفس ىبأ نب ةيواعم نم ةكمب « 2''ةودنلا راد

 تاهيه : لاقف اهتميركو شيرق ةرثأم تعب دلاخ ابأ اي : ريبزلا نب هللا دبع
 يف اهّنأ اودهشا : لاقف مالسإلا الإ مويلا ةمركم الف مراكملا تبهذ

 . مهاردلا ينعي ئلاعت هللا ليبس

 فسوي يبأ نع هلقن دعب ٌديدس ٌعِزنمو ديفم مالك ٌيواحطللو : تلق 5
 . نادلبلا رئاسك اهتراجإو اهضرأ عيبب سأب ال : لاق هنأ

 سانلا لك يذلا مارحلا دجسملا اندجوف كلذ انربتعا : ٌيواحطلا لاق

 اذكو « ًاعضوم هنم رجتحي الو « ًاتيب هيف ينبي نأ دحأل زوجي ال « ءاوس هيف

 . ءاوس اهيف سانلا عيمجو « اهيف دحأل كلم ال يتلا عضاوملا عيمج مكح

 هيف سانلا فقي يذلا ناكملا يف ىنبي نأ لجر دارأ ول ةفرع نأ ئرت الأ

 كل ذختت الأ : هللا لوسراي ةشئاع تلاق ئنم كلذكو ؟ كلذ هل نكي مل

 هاور . َقَبَس نمل ٌحاَنُم ئنم َّنِإ ةّشِئاع اي : لاق هب لظتست ًائيش ئنمب
 . يراخبلا طرش ىلع ٌحيحص : لاقو مكاحلاو نسح لاقو يذمرتلا

 . رواشتلل اهيف نوعمتجي اوناك يتلا رادلا يه 000
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 1 ل ا ا تا

 َقَلْعَأ ْنَمو ١ نمآ َرْهَف َناَيَفُس يبأ ٌراد لحد ْنَم : لي لاقو . ءانبلا اهيف

 0 َتَبْئَأف ٌنِمآ َوَهف ُهَباِب ِهْيَلَع

 : يتأي امب اهنع باوجلاف نيعناملا ةّلدأ ام

 ١- هللا لوسر نع ورمع نب هللا دبع ئلإ هدنسب ةفينح وبأ هاور امامأ 255
 .ظامحلا نم هريغو ينطقرادلا لاق اذك « ٌفوقوم هنأ حيحصلاو ٌدَهَو وهف

 . « دجاسلا مالعإ ١ يف ٌئشكرّزلا هنع هلقن

 يف ٌيووتلا لاق اذك . ٌففيعض وهو « ٍدايز يبأ نبا هدنس يف نإ ّمث

 . «بذهملا حرش »

 ني ميهاربإ نب ليعامسإ قيرط نم هدنسب مكاحلا هاورام امأو ١

 اوقفتاو « ٌفيعض نيثّدحملا قافتاب ثيدحلا اذه َّنإف « هيبأ نع رجاهم

 هقّعضو «٠ ثيدحلا ركنم : ٌيراخبلا هيف لاق ٠ ليعامسإ فيعضت ئلع
 هفّعض هوبأو ٠ أطخلا شحاف ناك : ناّبح نبا لاق « ٌيئاسنلاو . ئيحي

 . ثيدحلا ركنم : متاح وبأ لاقو نيعم نب ئيحي

 دقف « ثيدحلا ( ًاتيب كل ينبن الأ ) : هيف يذلا ةشئاع ثيدح اًمأو -'

 رهاظ وهو مرحلا نم تاوملا ىلع ًالومحم ناك ّمص نإ : ٌيوونلا لاق

 . ثيدحلا

 لومحم وه : ٌيوونلا لاق دقف قبس ْنَمل خانم نم لكي هلوق اًمأو -:
 وبأ هاور ثيدحلا : تلق . ؟''هنم جيجحلا لوزن عضاومو اهتاوم ئلع

  دحأ نود ٍدَحأل هيف صاصتخا ال ٌماقم اذه َّنأ هانعمو « هنع تكسو دواد

 لّلعو عنمف ٠ هيف نكستل ئنم يف تيب كل ينبن نأ نذأتأ يأ : يبيطلا لاق

 ) )1١يوونلل « عومجملا» .
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 كرتشي « قلحلاو « رامجلا يمرو « رحّنلا نم كسنلا ءادأل ٌمضوم نم ّنأب

 ئلع قيضتف « هيف ًايَسأت ةينبألا ةرثك ئلإ ْىّدأل اهيف ئنب ولف ٠١ سانلا هيف
 : ٌىباطخلا لاق ها . قاوسألا دعاقمو عراوشلا مكح كلذكو « سانلا

 ملف « هلل اهنم اورجاه ٌراد اهّنأل نيرجاهمللو هسفنل ءانبلا يف نذأي مل امّْنإ
 ٌفلاخي ليلعتلا اذه َّنأ هيفو اهيف اونبيو اهيلإ اودوعي نأ اوراتخي
 . "0يراقلا هلاق اهنم اورجاه ًاراد تسيل ئنم َّنأ عم « يي ُهليلعت

 ةمرحم دجاسملا َّنأل « ٌدودرمف دجسملا سفن يلع ةكم سايق اًمأو 0

 رئاس يِف اذهلو « اهعيب ميرحت يف ةنوكسملا لزانملا اهب قحلت ال ٌةررحم
 . دجاسملا نود رودلا عيب زوجي دالبلا

 لاق امك : نيهجو نم هياوجف ناميلس يبأ نب َنامثع ثيدح اًمأو ١
 : ٌّيوونلا

 : ٌمطقنم هنأ ٌيقهيبلا باوج : امهدحأ

 يف مهتداع نع ٌرابخإ هنأ باحصألاو ًاضيأ ّيقهيبلا باوج : يناثلاو

 >5 نم َربخأ دقو . ًادوجو ًاعربت ةراعإلاب مهتويب نم اونغتسا ام مهناكسإ

 . اهيق عيبلاو ثرإلا ئرج هّنأب هنم ةكم نأشب ملعأ
 مل حيجن نبا َّنأل « ٌعطقنمف رمع نبا نع حيجن يبأ نبا ثيدح اًمأو

 . راسي نب هللا ديع همساو « رمع نب هللا دبع كردي

 يبأ ثيدح لثم وهو « هيف ةجح ال ٌلسرم وهف ٍدهاجم لوق اًمأو ه
 الف « هفقو حيحصلا َّنأ انركذو « ًاعوفرم ورمع نبا نع ٌيورملا ةفينح
 . نيرثألل ًادحاو ٌجرخملا نوكي نأ دّعبَي

 ٌيقهيبلا ور دقف . هّيوهار نب قاحسإ عم ّيعفاشلل ٌةرظانم ترج دقو

 )١( ١يذل دوهجملا « 95/551١ .



 ء سانلا يتفي ّيعفاشلا تيأر : لاق ٌّيفوكلا ٍدمحم نب ميهاربإ ئلإ هدنسب
 لبنح نب دمحأ لاق نيرضاح لبنح نب دمحأو هّيوهار نب قاحسإ تيأرو
 لاقف « هلثم كانيع رت : مل الجر كيرأ تح لاعت بوقعي ابأ اي : قاحسإل
 « ّيعفاشلا ئلع هفقوأف ءاجف « معن : لاق ؟ هلثم يانيع رت مل : قاحسإ

 عم وهو ٌيعفاشلا سلجم ىلإ قاحسإ مّدقت مث : لاق نأ ئلإ ةّصقلا ركذف
 : ٌيعفاشلا هل لاقف ءاّركلا دارأ ةكم تويب ئنكس نع هلأسف « ٌسسلاج هتصاخ
 هل لاقف راد ْنِم ٌليقع اَنَل َكَرت لهو : ِلك هللا لوسر لاق ٌرئاج اندنع
 نع ديزي انئّدح : لاقف « مّلكت : لاقف مالكلا يف يل نذأتأ : قاحسإ
 هريغو مساقلا وبأ انربخأو « اسأب كلذب ئري نكي مل هنأ نسحلا نع ماشه

 سواطو ءاطعو كلذب ئري نكي مل هنأ ميهاربإ نع روصنم نع نايفس نع
 لاقف ؟ اذه ْنَم : هفرع نم ضعبل ٌئعفاشلا لاقف . كلذب نايري انوكي مل
 يذلا تناك ٌيعفاشلا هل لاقف « يناسارخلا يلظنحلا هّيوهار نب قاحسإ

 لاق « نومعزي اذكه : قاحسإ لاقف « مههيقف ك كّنأ ناسارخ لهأ معزي

 كرَقب رمآ ٌتنكف !كعضوم كريغ نوكي نأ ىلإ ينجوحأ ام : ٌيعفاشلا
 ء سواطو « ءاطع : لوقت تنأو ٠ ِخكَي هللا لوسر لاق : لزرقأ انا ةييذأ
 كي هللا لوسر عم دحأل له . كلذ نوري ال ءالؤه .٠ نسحلاو «٠ ميهاربإو

 رَفَمْلِل 8 : ئلاعت هللا لاق : ٌئعفاشلا لاق : لاق نأ ئلإ هتّصق ٌركذف ؟ ةّبح
 وأ نيكلاملا ئلإ رايدلا بستف [4 : رشحلا] « هرم نم أوج َنبْلا َنرِجَهمْل

 هللا لوق : ٌئعفاشلا لاقف ٠ نيكلاملل : قاحسإ لاق ؟ نيكلاملا ريغ ئلإ

 يبأ راد َلخَد ْنَم » : ِخلي هللا لوسر لاق دقو « ليواقألا قدصأ ئلاعت

 : قاحسإ لاقف ؟ كلام ريغ ئلإ وأ كلام ئلإ رايدلا بسنف « ٌنمآ وهف َنايفس
 نيماّجحلا راد باطخلا نب رمع ئرتشا دقو : يعفاشلا لاقف . كلام ئلإ
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 ةيآلا لوأ أرقا : قاحسإ هل لاقف « ةباحصلا نم ةعامج ركذو «اهنكسأو

 ول : ٌئعفاشلا لاقف [؟0 : جحلا] 4ْؤاَبْلاَو ديف ٌفكدَعْلا ُءاَوَس » : ّلجو رع لاق
 الو « هئاض اهيف دشني نأ دحأل زوجي ال ناكل معزت امك رمألا اذه ناك

 ةضاخ دجسملا يف اذه نكلو « ثاورألا اهيف يقلي الو ندبلا اهيف رحني

0 

 . ءاوس مارحلا دجسملا يف مهريغو ةكم لهأ نأ ةيآلا ئنعمو : تلق

 لب هناريج مهنوكل « مهريغل زوجي ال ءيشب هيف ةكم لهأ صتخي الو
 . ءاوس هيف عيمجلا

 نيب هيف فلتخم وه اميف باوصلا نييعتل قيرط برقأ ناك املو : تلق

 وه هببسو عازنلا لصأ َّنأ ملعاف « هلصأو فالخلا ببس ةفرعم وه ءاملعلا

 سياتل ُهَتْلَعَج ىلا ماركا ٍرِجْسْلاَو» : ئلاعت هلوق يف اوفلتخا ءاملعلا َّنأ
 هلوق نم ريمضلا وه فالخلا ٌلحمو « [؟5 : جحلا] 4ٌؤاَبلاَو هيِف فعل ءاآَوَس
 ؟ دلبلا وأ مارحلا دجسملا ئلإ عجري له « هيف »

 اهحتف مأ ةونع اهحتف له « ةّكم ٍَِي هحتف ةفص يف ًاضيأ اوفلتخاو
 ؟ ًاحلص

 مارحلا دجسملاب ٌةّصاخ اهّنأ باوصلا َّنأو « ةيآلا ئنعم نايب قبس دقو

 . ثاورألا ىقلُي الو ندبلا اهيف رحني الو ةّلاض اهيف دشني نأ ٍدحأل زوجي ال

 ؟ ةونع مأ ًاحلص ناك له ةكم حتفب قلعتي ام اّمأو

 : مهضعب لاقف ةلأسملا هذه يف مهراظنأ تفلتخا ءاهقفلا َّنأ ملعاف

 )١( يف ةرظانملا هذه رظنا ١ يشكرزلل « دجاسلا مالعإ هو يوونلل « عومجملا ١18 .
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 وهو ًاحلص تحتف : مهضعب لاقو « ةّيفتحلا بهذم وهو ًةوتع تحتف

 . ٌيعقاشلا بهذم

 . ةكم لهأل هنم نامألا نايفس يبأ بلطو ِي هلوخد ةلاح ئأر نمف

 موي ٌمويلا » : دك هلوقو « مهلاومأو مهرود يف ًاعيمج سانلا نيمأتو
 «  ةمحلملاال ةَمَحرَملا

 مهكالمأو مهرايد ءاقب هيلع ٍبّرتيو « ًاحلص تحتق اهَّنأ هدنع حّجرتي
  ةراجإو عيب نم اهيق مهقّرصت مامت ءاقيو

 نيبو هنيب تراد يتلا ةكرعملاو « ديلولا ني دلاخ لوخد ةلاح ئأر نمو

 لابحلاب نيقّتوم ئرسأ قي هيدي نيب عيمجلا روضح مث « ء شيرق ةداس ضعب
 . هتملكب مهيق مكحي هتراشإ نهرو « هتمحر تحتو «ء هتضبق يف

 يضارألاك نوكت اههَّنأ هيلع ٍبّترتيو ًةونع تحف اهَّنأ هدنع حّجرتي
 . ئركت الو عابت ال ةمونغملا

 لاوحأ هدّيؤتو ةفلتخم ٌراثآ هل دهشتو »2 ئوقأ لوألا لوقلا َّنأ رهاظلاو

 ةدّدعتملا فقاوملاو « اهل ةّماعلا ةغيصلاو ء ةكرايملا ةوزغلا كلت رايخأو

 د # *



 ةعساتلا ةلأسملا

 مرحلا راجشأ عيب مكح
 نأ الإ : لافقلا لاق . ٌلطاب ٌمارح مرحلا راجشأ عيب : ٌيشكرزلا لاق

 اميفو : « ةضورلا يف لاق . ذئتيح هعيب زوجيف ءاوّدلل ًاريسي ًائيش عطقي
 ظن هلاق

 ةرشاعلا ةلأسملا

 مرحلا ىلإ كرشملا لوخد

 أونَرْفَي اه ست تورقملا امن اَونَماَ تيل ميكي 2 : نلاعت هللا لاق

 عم يف تلزتةيآلاهذهو . 6 ةيونلا] 4 !ًددسك ده مهم ماع سي مارسحلا دِسمْل

 هلوقل هّلك مرحلا : ةيآلا يف مارحلا دجسملاب ا « ةرجهلا نم عست

 [1 : ءارسإلا] © ٍراَرَكْلا ديسملا برَماُلَت ودبس ئرسأ ىَدْلا نحب :ةئاحب

 يدرواملا هلاق امك « ةجيدخ تيب نم وأ ءيتاه ٌمأ تيب نم هي يرسأ امنإو

 . مرحلا نع جراخ امهالكو ٌيوغبلاو

 ٌءاوس ءةكم مرح لوخد نم َنّكمُي ال رقاكلا نأ ْئلع ٌلدت ةيآلاو
  اهريغ وأ اهدجاسم



 لاحب مرحلا أطي ًاكرشم عدي نأ مامإلل سيل : « ٌمألا ١ يف ٌئعفاشلا لاق

 . ها ًاعناص وأ ناك ًابيبط تالاحلا نم

 ثدي ةيآلا مامتو « ةّماع ةكم يأ هلك مرحلا , كلذب دوصقملا : تلق
 ولصق نم هلأ مُكَيِنْغِي ٌفوَسف هلِيَع مّسْفِخنِإَو# : ئلاعت هلوق نم اذه ئلع
 اومصتعاف مكنع ةراجتلا عاطقنا متفخ نإ يأ [18 : ةبوتلا *# 2ك نإ

 دجسملا يف ال دلبلا يف وه نم ةليعلا فاخي نم َّنأ ٌمولعمو « هللا لضفب

 َن نهم أ اني نب انك لجأ َيَر ٌمَعِهرإ َلاَك ْدِإَو # : ئلاعت هلوقلو . هسفن

 يأ 6171 : ةرقبلا] © الق مَُيَمأَك َرثك نمو لاَ آلا مويا ِهللأِب مهتم َنَماَء ْنَم ٍترمَّتل

 نفل تعي رق اكل اع قم رخل واح لدفا يحح ربت انوع كعب

 ٌملْسُم ٌعمتْجَي ال١ : لاق مالسلا هيلع هنأ هدنسب ٌئعفاشلا ئور دقو

  ًامرحم الإ ةكم دحأ لخدي ال : سابع نبا لاقو « مرحلا يف ٌكرشُمو

 . هلوخد عنتماف همارحإ نكمي ال رفاكلاو

 ضعب نع ٌئشكرزلا هركذ ام ميرحتلا اذه ئلع بّنرتي اًممو : تلق
 « شبت نفدو مرحلا يف تامو ضرمو ةيفخ رفاكلا لخد ول هنأ نم ءاهقفلا

 رفاكلا لوخد ةّيضق يفو . دالبلا نم هريغ فالخب عطقتي مل ام هنم جرخأو

 ٌيمذلا نيب قيرفتلا ةيحان نم ءاهقفلا نيب تافالتخاو ٌتاليصفت مرحلا

 ةكم نيب مكحلا يف قيرفتلا وأ ٠ هريغو ّيباتكلا نيب قيرفتلا وأ ٠ هريغو

 اهل حرشني ال  ًاريخ اهباحصأ هللا ئزج  اهّلك يهو « دجسملا سفن نيبو
 يذلا وه هريغو يعفاشلا نع هانلقن امو ٠ سفنلا اهيلإ نئمطت الو . ردصلا
 بساني يذلا وهو « رعْشَملا ةّيس ةّيسدقو ناكملا ميظعتو مرحلا ةمرح بساني

 . ملعأ هللاو يدنع ام اذه . ةيآلا رهاظ



 ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 مرحلا بارت لقن

 يف ٌءاوسو « هنع هراجحأو مرحلا بارت لقن مرحي : ٌيشكرزلا لاق
 يف ٌحصألا وه اذه « مرَحلا عيمج نم اهيلاوح امو ةكم سفن بارت كلذ
 تامّرحم باب يف يعفارلا هدروأ يذلاو . ٌّيوونلل «بذهملا حرش »
 . هبارتو راجحألا جارخإب سأب ال هنأ : ةّيفنحلا دنعو . هتهارك : مارحإلا
 نباو رمع نع لوقنملا وهو ةفينح يبأ نع « ّمألا ١ يف ٌئعفاشلا هلقنو

 مرحلا بارتب يفشتست نأ تدرأ اذإ : دمحأ لاقو . هاهرك امهّنكل : سابع

 . مرحلا نيط ريغ نم ًانيط هيلع قصلأ نكل هذخأت الف

 لوق نم ةهاركلا وأ ميرحتلا اذه ةَّلع مهفت نأ نكمي هّلعلو : تلق

 « مرحلا ئلإ ٌّلحلا بارت لقن ةلأسم نع « بذهملا حرش » يف ٌيوونلا
 اهل ثدحي ًالثل  دهاشلا لحم وهو :  لاق مث ئلوألا فالخ هنأ ئلع مهن
 . ها نكت مل ةمرح

 ئأر نم َّنِإ : مرحلا بارت لقن ةلأسم يف لوقن نأ نكميو : تلق
 ةتباثلا ةمرحلا بلس لقنلا يف نأ وهو . ئنعملا اذه ظحال كلذ ميرحت

 ميظعت نم لوقنملا بارتلا كلذ تاّرذ هب ئلاعت هللا ّصخ امل ةعاضإو ء اهل

 . ماكحأو ماركإو
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 ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 ةكمب ةجاحلا ءاضق

 لاق « دجسم اهّنَأ لوأتي ناكو « ةكمب ةجاحلا ءاضق نع مهضعب عّروت

 عك هلعف دقو ٠ صنلاو عامجإلاب ٌدودرم ليوأتلا اذهو : يشكرزلا
 ١ فلسلاو هياحصأو

 قفاوُي الو هيف عبي ال ًاّصاخ ًاقوذ ناك ًاعّروت مهضعب هآر ام ّلعلو : تلق

 هتنس » يف نكسلا نب ٌيلع وبأ ظفاحلا هاور امب هل سنأتسي نأ نكميو « هيلع

 ةجاح دارأ اذإ ناك « ةكمي ناك امل قي هنأ رمع نبا ثيدح نم « حاحّصلا

 . رفعج ويأ هاورو اهنم خسارف ةثالث ئلع وهو . (©0سَمقْملا ئلإ جرخ ناسنإلا
 هاورو . ةكم نم نيليم ىلع : لاقو . « راثالا بيذهت » يف يواحطلا

 رانيد نب ورمع نع رمع نيا ئلوم عفان ثيدح نم « طسوألا يف ٌييناربطلا
  سَمَعُملا لإ هتجاحب بهذي ديك هلا لوسر ناك : لاق رمع نبا نع

  ةكم نم نيليم وحن : عفان لاق

 يبأ نب ديعس هي دّرفت رمع نيأ ئلوم ٌعقان الإ ورمع نع هوري مل : لاقو
 . ميرم

 )١( وأ ءاهحتق عم ةيناثلا ميملا ديدشتو ء نيغلا حتقو ء ميملا مضب سّمَمْعلا كسرها 

 بارحلاب هنوسختي اولعجف ةهربأ هي ءاج نيح ليفلا هيف ضير مرحلا فرط يف عضوم
 يركيلا مجعم 8 . مهكلهأف لييايأ ًاريط هللا ثعي ئتح ثعيتي الف © .
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 ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 مرحلا ةراححب ءاحنتسالا

 ةراجحب ءاجنتسالا زاوج يف نيهجو ٌيدرواملا ئكح : ٌئشكرزلا لاق

 . مّوحلا

 . هميثأت عم كلذب ضرفلا طوقس بهذملا رهاظ : لاقو

 ًالضف ةحارص كلذ ةهارك ئلع لدي ام ةفّرشملا ةّنسلا يف دري مل : تلق

 . هميرحت نع
 : ًاقباس انلق امك وهو « هيلع هيبنتلل هانركذ امَّنِإو ٠ هزاوج : رهاظلاو

 امي هل سنأتسي نأ نكميو « هيلع قفاوي الو هيف هبحاص عّتي ال ٌصاخ ٌقوذ
 . هيف ام تملع دقو رمع نبا نع نكّتلا نيا ءاور

 يف هتجاح يضقي ال ناك هنأ : هللا همحر كلام مامإلا نع رهتشاو

 نأ فلاخملا عسيو « هنع هللا يضر اهجراخ بهذي ناك لب ةرّوتملا ةتيذملا

 ١ عرشلا ٌرهاظ وه يذلا ماعلا كلسملا كلسي نأو ٠ كلذ ْئلع هققاوي ال

 مزلي مل هريغ وأ ًاكلام َّنإَف « دقنلاو ضارتعالا ةاناعم هسفن فّلكي ال نأ
 ١ بدألا اذه مازتلا يف بغري هنأ ىلإ ريشي ام هنع ردصي ملو لب انهي سانلا

 « ةّنسلاب سانلا رصبأ  مهنع هللا يضر  مهّنأ ملعت اذهبو « هيلإ بدتي وأ

  ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عقاومبو ةنسحلاو ةعدبلاب مهقرعأو

 ع تاوضلا قست نخ لإ مهلامعأ ردصت الف هيلإ سانلا نوعدي .اميو

 . حلا رهظمب قوذلا نورهظي الو « ةدابعلا بوث ةداعلا نوسيلي الو
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 ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 اهنع ىهنملا تاقوألا ىف ةالصلا زاوج

 سمشلا عولط دنع ةالصلا نع لكي هنم حيرصلا يهنلا حيحصلا يف ءاج

 ئتح رارفصالا دنعو « لوزت ئتح ءاوتسالا دنعو « حمر ردق عفترت ئتح

 ئلإ رصعلا ةالص دعبو « عولطلا ىلإ حبصلا ةالص دعبو . برغت
 نأ معطم نب ريبج ثيدح نم « نئسلا ١ يفف ةكم مرح ئنثتسيو . بورغلا
 تيبلا اذهب َفاط ًادحأ اوعنمت ال فام ٍدبع ينب اي ١ : لاق كي هللا لوسر

 . 20« راهن وأ ليل نم ًءاش ٍةعاس هيأ ئَّلصو

 : مكاحلا لاقو « كردتسملا ١ يف مكاحلا ثيدحلا اذه ىئور دقو

 . نيخيشلا طرش ئلع ٌحيحص
 : ٌيشكرزلا لاق . « ةكمب الإ حبصلا دعب ةالص ال٠ : ةياور يفو

 مرحي الف ٠ نكامألا كلت يف لضفلا ةدايزل كلذو ؛ مرحلا عيمج دارملاو

 . اهراثكتسا نم كانه ميقملا

 جيرج يبأ نع ديعس نب نايفس نع دعجلا نب يلع نسحلا وبأ ىورو
 . نيتعكر ْئَّلصف رصعلا دعب فاط ِِكي هنأ : ةكيلم يبأ نبا نع

 نفيس لا ىلع لإ ناحل اينو همم ذك يل ياا
 دعب تيبلاب فاط رمع نبا تيأر : لاق ءاطع نعف . كلذ يف ًاراثآ زاوجلا

 (1١/1 هجام نيا حيحص رظنا 4في وس يدذمرتلاو (84/ دواد وبأ هاور قف

 )198/1١(. يذمرتلا حيحصو



 نبا تيأر : لاق ءاطع نعو . سمشلا عولط لبق نيتعكر ئَّلصو رجفلا

 ا ..اارقر بلاعب االوربالب نباو رمع

 . ايَّلصو رصعلا دعب تيبلاب

 يّلصيو رصعلا دعب فوطي ناك هنأ ليفّطلا يبأ نع عيمج نب ديلولا نعو
 . سمشلا ٌرافصت تح

 ةالص لبق تيبلاب افاط ريبزلا نيباو رمع نبا تيأر : لاق ءاطع نعو

 . سمشلا عولط لبق نيتعكر ايَّلص مث * رجفلا

 فالتخال ًاريبك ًافالتخا ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو : تلق

 هذه َّنأ : مهضعب ئريف . بابلا اذه يف ةدارولا ثيداحألا يف مهراظنأ

 يف اهلعف حابي يتلا يهف « طقف فاوطلا يتعكرل ٌهّص ةّصاخ يه امَّنِإ ةصخرلا

 : اهنع ٌيهنملا تاقوألا

 مومع مهليلدو . فلتخي ال دحاو اهيف مكحلاف تاولصلا يقاب امأ

 ثيدحلا يف اهصوصخب فاوطلا ةلأسم دورو عم ةالصلا نع يهنلا ثيداحأ

 ال ١ : هلوق اًمأو . « ئَّلصو تيبلا اذهب ٌفاط ًادحأ اوعنمت ال» : هلوق نم

 وه امّنِإ ثيدحلا يف ء ءانثتسالا َّنأب هنع اوباجأف « ةكمب الإ حبصلا دعب ةالص

 را يما لا راو فارشلا ير

 يتعكر ىلع ثيدحلا لمحو ٌُئقهيبلا هيلإ لامو : ٌيشكرزلا لاق

 . راثآلاب هبشألا وهو : لاق فاوطلا

 هريغ نود طقف مارحلا دجسمل اب ةّصاخ ةصخرلا هذه َّنأ مهضعب , ىئريو

 . دلبلا ءازجأ نم



 . مرحلا يقاب نود دلبلاب ٌةّصاخ ةصخرلا هذه َّنأ مهضعب ئريو

 . ةكمي ميقملا نود ٌيقافآلاب ةّصاخ ةصخرلا هذه َّنأ مهضعب ئريو

 ةّلعلا طاينتسا يف اودهتجا هللا مهمحر  مهّلك ءالؤهو : تلق

 ةّلعلا َّنأ ئأر نم مهنمف مكحلا نييعت يف اوفلتخا كلذلف « اهيف اوفلتخاف

 . ٌيقافالاو ّيكملا نيب قرف ال اذه ئلعف ةعقبلا فرشل يه امّنِإ

 مكحلا نصح اذه ئلعف فرشلا يف ةعقبلا ءازجأ توافت مهضعب ئأر مث

 . مرحلا ةّيقب نود دلبلا وأ اهّلك ةكم نود هسفن دجسملاب

 ةعاطلا ةماقإل ةكم نودصقي سانلا َّنأل يه ةّلعلا َّنأ ئأر نم مهنمو

 الف يأ « ّيقاقآلاب ٌنصتخي اذه ئلعف مهدوصقم تاف اهنع اوعنم ولف اهيف

 . ةكمب ميقملا فالخب هركي
 يف اهريغك ةكم َّنأ ريو « ًالصأ ةصخؤلا هذهب ذخألا ري مل نم مهنمو

 . ةلأسملا هذه



 ةرشع ةسماخلا ةلأسملا

 ةكمب ةالصلا ةفعاضم

 نم هاوس اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ًةالص َّنِإ
 َّنأ : ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يف امل ؛ دجاسملا

 نم هاوس اميف ٍةالص فلأ نم ٌريخ يدجسم يف ٌةالص » : لاق ِكي هللا لوسر
 ىلع لْضفت هيف ةالصلا َّنأ : ئنعملاو « « مارحلا دجسملا الإ دجاسملا
 ::فيداعا كلل لديو +: لوسرلا لحم

 يف ناّبح نباو « امهيدنسم ١ يف راَّزبلاو « دمحأ هاور ام : اهدحأ

 نع مّلعملا بيبح نع هريغو ديز نب داّمح ثيدح نم ؛« هحيحص )
 : هك هللا لوسر لاق : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع حابر يبأ نب ءاطع

 الإ دجاسملا نم هاوس اميف ٍةالص لأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ٌةالص
 يف ٍةالص ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ٌةالصو « مارحلا دجسملا
 . حيحصلا طرش ئلع هدانسإو « اذه

 نب ليعامسإ انث « 2« هننس » يف هجام نبا هاور « رباج ثيدح : ىناثلا

 نع نركلا دبع عب وسما قب هلا ديعاالا ب ىلع لب ركزت الار

 لضفأ اذه يدجسم ىف ٌةالص ٠ : لاق لكي هللا لوسر َّنأ : رباج نع ءاطع
 ديسملا يف ةذاسو. + ءارحلا سلا الإ هاوس ام يف ةالص بفلأ نم
 . نيل هيف ميركلا دبعو . « اوس اميف يفلأ ٍةئام نم ُلضفأ مارحلا

 مساقلا وبأ انثّدح : ٌربلا دبع نبا هاور « رمع نبا ثيدح : ثلاثلا
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 نب ٌئلع انث « دلاخ نب دمحأ انث « دمحم نب هللا دبع انث « ديعس نب فلخ.

 نع ينهجلا ئسوم نع ةيواعم وبأ انث ٠ رامع نب دمحم انث « زيزعلا دبع

 ئسومو « ءالجأ ءاملع هدانسإ لاجرو : لاق ّمث « هب رمع نبا نع « عفان

 هل ىورو مهريغو ئيحيو دمحأو ناّطقلا ئيحي هيلع نثأ فوك ينهُجلا
 ٌةالصو :  يه يتلا ةياورلا هذه لع كلذ تبسحف : ركب وبأ لاق « ٌملسم
 يف ٌةدحاو ٌةالص تغلبف « « ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف

 « ةليل نيرشعو ٍرهشأ ةتسو ةنس نيسمخو سمخ ٌرمع مارحلا دجسملا

 ٍةنس يتئام رمع تاولص نسمح يهو مارحلا دجسملا يف ٍةليلو موي ًةالصو

 . ولايل رشعو ٍرهشأ ةعستو ةنس نيعبسو عبسو

 « ديبع نبا ئلعي انث ٠ هيوجنز نب ديمح دمحأ وبأ هاور : رخآ قيرط
 عمس هنأ رمع نبا ينثّدح « ءاطع نع ناميلس ىبأ نب كلملا دبع انث

 - كي لوسرلا ًدجسم ينعي اذه مكدجسم يف ًةالص َّنِإ ١ : لوقي ل يبنلا
 مارحلا دجسملا يف ةالصلا الإ دجاسملا نم هاوس اميف ٍةالص َفلأ ٌلدعت
 دجسملا يف ةالصلا الإ : ليهك نب ةملس لاقو : لاق « ؛ ٌلضفأ يهف
 . ةنيدملا دجسم يف ةالص ةئام لدعت اهّنإَف مارحلا

 نب ميهاربإ انث  هدنسم يف راّزبلا هجرخأ  ءادردلا يبأ ثيدح : عبارلا

 نع حاّدقلا ملاس نب ديعس انث , داّدش نب ديزي نب دمحم انث 2« ديمح

 نع ءادردلا يبأ نع ءادردلا ّمأ نع هللا ديبع نب ليعامسإ نع ريشب نب ديعس

 فلأ ةئامب هريغ ئلع مارحلا ٍدجسملا يف ٍةالصلا ُلضف » : لكي يبنلا
 ةئامسمخ سدقملا تيب دجسم يفو « ٍةالص فلأ يدجسم يفو ٠ ٍةالص

 « نسح هدانسإو « دانسالا اذهب الإ ظفللا اذهب ْئىورُي ال : لاقو « « ةالص
 . لهتنا

 . هب ًاجتحم هنع يلا دبع نبا هلقنو
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 نب ماشه انث - « هننس ١ يف هجام نبا هاور  سنأ ثيدح : سماخلا

 نع يناهلألا هللا دبع وبأ قيزر انأ « ٌيَقشمّدلا باطخلا وبأ انث « رامع

 « ٍةالصب هتيب يف ٍلجّولا ًةالص » : لك هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ

 دجسملا يف هتالصو « ةالص َنيرشعو سمخب لئابقلا دجسم يف ٌةتالصو

 نيسمخب ئصقألا دجسملا يف هتالصو « ٍةالص ةثامسمخب هيف ُعّمَجُي يذلا

 يف ٌةالصو « ةالص فلأ نيسمخب يدجسم يف هتالصو ء ةالص فلأ

 « ةالص فلأ ٍةئامب مارحلا دجسملا

 كا نيكل هيفا نأ فارشلا اكو ساّبع نبا ثيدح : سداسلا

 انث ملا يناير فسوي نب ميهاربإ انث «٠ قاحسإ نب يلع انث

 امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع كاححضلا نع لتاقم انث « ركب نب ورمع
 « ٍةالَص يفالآ ةَرْشَعِي اذه يِدِجْسَم يف ٌةالَص » : لكي هللا لوسر لاق : لاق

 لُجَّولا ةالّصو « ٍةالص بفلأ ةئام اهلاَمأ ِةَرْشَعِي ماّرَحلا ٍدِحْسَملا يف ٌةالصو

 ٌدَحأ هاري ال ثيح تيب يف ٍلجّولا ٌةالَصو 2 ٍةالص فلأب ِسدْقَملا تيب يف

 .( بيرغ) . « ِهَلُك كلذ نم ٌلضَفَ

 ةنييع نبا انث « يخلبلا ئيحي نب دماح نع حاّضو نبا ئور : عباسلا

 « ريبزلا نب هللا دبع تعمس : قيتع نب ناميلس انأ دعس نب دايز نع

 ٍةئام نِم لضفأ ماَرَحلا ٍدجسَملا يف ٌةالص : لوقي باطخلا نب رمع تعمس

 يف سمشلاك دنس اذهو : مزح نبا لاق . لي يِبَنلا ٍدجْسم يف ٍةالص فلأ

 . ةّكّضلا

 نع جاّجحلا نع ميشُه انث « هيبأ نع ةمثيخ يبأ نبا ور : نماثلا

 ىلع ٌلْضفَت مارحلا ٍدجسملا يف ٌءالصلا : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ءاطع

 رئاس ئلع ٌلّضفت يه اذإف انزظنف : لاق . ٍبفعِض ةئامب لي ٌئبنلا دجسم

 . ةالص فلأ ةئامب ٍدجاسملا



 ٌلَضفي : نالوقي تاليلج نايباحص ناذهق : مزح نياو ٌريلا دبع نبا لاق
 « ةباحصلا نم امهل فلاخم الو . 5 يبنلا دجسم ئلع ٌمارحلا ّدجسملا
 : كلذ ئلع مهنم عامجإلاك راصق

 نم جورخلا دارأ يذلا دهازلا لجرلا ئلإ يرصبلا نسحلا ل
 يف ْئَّلص امّئأكف ٍنيتعكَر مارحلا دجسملا يف ئَلص ْنَم ٠ : ق3 لاق

 ٍةالص بفلأ نم ٌلضفأ يدجسم يف ٌةالّصلاو 0
 . « نادليلا نم هاوس اميف

 > هيمثت

 لغتلا ُدُحَت لب ةضيرفلاب ٌنصتخت ال نيدجسملا يف ةَفَعاضملا هذهو
 . بهذملا ِهَّنِإ : « ملسم حرش : يف لاق امك ضرفلاو

 ها * # 
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 ةرشع ةسداسلا ةلأسملا

 ةالصلاب ًاّصاخ سيل فيعضتلا

 تاعاطلا عاونأ ُرئ رئاسو لب ةالصلاب ٌنصتخي ال فيعضتلا 9 ملعاو

 ل ل

 . ٌربلا لامعأ نم هانعم يف ام

 مهرد ٌةقدصو « فلأ ٍةئامب ةكمب موي ٌموص : يرصبلا نسحلا لاق

 . يفلأ ٍةئامب ةنسح ٌّلكو « بفلأ ٍةئامب

 : لكك هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « « هجام نبا نئس » يفو

 ةثام هل بتُك رست ام نم َماقو « ُةماصَق ةكمب ٌناضمر َرهش َكَردأ ْنَم

 يفو « بقر تع ٍةليلو موي ٌلكب هل بتُكو . اهاوس اميف ٌناضمر ٍرهش فلأ

 . « ٌةنسح ليل ّلك يفو « هللا ليبس يف نيسرف ٌلمح موي لك

 نب هللا دبع نع رمع نب مصاع ةهج نم هدئسم » يف راّزبلا ئورو

 نم ٌلضفأ ةكمب ٌناَضمر » : لَك هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع رانيد

ق يبن ذأ سابع نبا ثيدح نم مكاحلل « كردتسملا 0 يفو
 : لا

 ٍةنسح ةئامعبس ةوطخ ّلكب ُهل بنك اهيلإ جري ىتح ًايشام ةكم نم ٌجح نَم ١

 . « ٍةنسح فلأ ةئامب ٌةنسحلا : مّرَحلا تانسحو « مّرَكلا تانسح نم

 : دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق
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 هفّعضو « « هننس » يف ٌيقهيبلا هاورو
 حلاص يبأ نع شمعألا ثيدح نم يناربطلل « طسوألا مجعملا ؛ يفو

 اوماقأ ام ىَّرْخُت نل ىتمأ نإ * : للي هللا لوسر لاق : تلاق ءناه َّمأ نع
 ؟ ناضمر ةعاضإ يف مهّيزخ امو هللا لوسر اي : ليق ١ ٌناضمر مايص
 هللا ٌةنعل « ًارمحخ برش وأ « انز هيف لمع نم « هيف مراحملا ٌُكاهتنا : لاق
 َرهش كردي نأ لبق تام نإف « ٍلوحلا نم هلثم ىلإ تاومسلا يف نّمو
 نإَف « ٌناضمر َرهش : اوقّئاف ٠ رانلا اهب يقّتي ةنسح هللا دنع هل ثسيلف ٌتاضمر
 « ٌثاعيسلا كلذكو « هاوس اميف ٌفَعاَضَت الام هيف ُفَعاضت تانسحلا
 . لىهتنا

 ناكملاف لضافلا نامزلا ئلإ ةبسنلاب ةئّيسلاب ةَفَعاضُملا تّتبث اذإو
 . كلذك
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 ةرشع ةعباسلا ةلأسملا

 ةكمب تائّيسل ا فيعضت

 فعاضت امك ةكمب ٌفعاضت تائّيسلا َّنأ ئلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ

 ١ لبنح نب دمحأو ٠ سابع نباو « دهاجم : كلذ لاق نّممو « تانسحلا

 . دلبلا ميظعتل مهريغو « دوعسم نباو

 يلام : لاقف ةكم ريغب هماقم نع سابع نبا لئثسو : ٌئيشكرزلا لاق

 . 22تانسحلا فعاضت امك تائّيسلا هيف فعاضت دلبلو

 (؟2تانسحلا فعاضت امك ةكمب تاّيسلا فعاضت : دهاجم لاقو

 ةكمب الإ ءال لاقف ؟ ةدحاو نم رثكأ ةئيسلا بتكت لبنح نب دمحأ لئسو

 مومعب ًاذخأ فيعضتلا مدع ئلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذو . دلبلا ميظعتل

 « 11٠١ : ماعنألا] ؟اَهَلِْم الإ برم الم َةَعَنْيَسلَِ هآَج نَمَوا# : لولاعت هلوق

 .©96 ةدحاو و ةئيس ُهل ْثَبِيُك اهلمعو ٍئّيسب مه ْنَم » : كي هلوق مومعو

 انت ةقيرط ئلع مالكلا ريرحت ماقملا اذه يف ئلوألاو : تلق
 . هميظعتو دلبلا ةمرح ُدّيؤَتو نيبهذملا

 ةاعارم اهدارفأ راركت ةئيسلا فيعضتب دارملا سيل : لوقن نأب كلذو

 )١( مالعإ) الساجد86؟١ .
 ) )0ئرقلا 304 .
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 امّنِإو - 617٠ : ماعنألا] 4اَهَلَعم الإ حبر ام َةَعَتملاي اج نمو : ئئلاعت هلوقل
 ًةاعارم ةكم ريغ يق ةعقاولا ةئّيسلا نم ًاحبق ٌّدشأو ًامرُج ٌريكأ اهّنأ دارملا

 «ٍر لِ نع َنِهْعِر فب اكْلإي ِضدرَُمَو» : نيلاعت هلوقل
 156 :جحلا]

 دي الو تيصع نإف ةيصعملاو َكاّيِإ يب اي : هتيال فلسلا ضعب لاق
 ٌرزولا كيلع فعاضي التل روجألا عضاوم يف ال روجفلا عضاوم يف نكتلق

 اهّظلَع ةفعاضملاب دارملا َّنأ دوصقملاو ها. ةيوقعلا كل َلَّجَعت وأ
 ةتئسلاف توافتت تاتسلا ّنكل ةنّيس اهؤازج ةئّيسلا ّنإَف ددعلا ىف اهسّيمك ال
 داليلا قارطأ نم يقرط يف اهنم مظعأو ٌريكأ هطاسب ئلع هداليو هللا مرح يف

 ديعي عضوم يف هاصع نمك هكلم طاسي ئلع كلملا ْئصع نم سيل انهلو
 ا ةلع

 هنأ يرزجلا ميركلا دبع يتربخأ : لاق رمعُم نع قاّررلا دبع ئورو

 هيف لمعلا َّنأل : لاقق ؟ اذه لعفت مل : هل ليقق مرحلا يف هالصّمو « ّلحلا
 2 "ظعأ هيف ةتيطخلاو ٌلضفأ

 َّنأ ةّيمأ نب ليعامسإ ينريخأ : لاق جيرج نيا نع قاّررلا دبع ئورو
 نأ نم ّىلإ ٌبحأ ةيكُري ةئيطخ نيعيس ئطحخأ نأل ّ لاق باَّطخلا ني رمع

 . ؟"ةكمب ٌةدحاو ةتيطخ يطأ

 يورملا ٌثيدحلا ةكمي تائّيسلا ةفعاضم تويثل يدنع دهشيو : تلق

 مل يّنمأ َّنِإ » : يك هللا لوسر لاق : تلاق بلاط يبأ تنب ءىناه ّمأ نع

 )١( هّغصم » يف قاّررلا ديع هاور « 78/0

  00يفو 9 فتاطلاب تاكس - ةيكرب هلوقو 01 ©« هقتصم » يق قازررلا ديع هآور

 » قرع تانل ذاحم ناكم : ءايلاي هيكري « مارغلا ءافش
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 ةعاضإ يف مهُّيْرِخ امو هللا لوسر اي : ليق ٌناضمر ٌرهش اوماقأ ام اوزخي

 اره فتوش وأ هيف ىَنَز ْنَم هيف مراحملا كاهتنا : لاق ؟ ٌناضمر رهش

 ةكردي نأ لبق تام نإف لولا نم هلثم ئلإ تاومسلا يف نمو هللا هنعل

 َّنِإَف ٌناضمر ٌرهش اوقاف ّرانلا اهي يقّتي ةنسح هللا دنع هل تَسيلف ٌتاضمر

 . ؟"ةئيسلا كلذكو هاوس اميف ٌفعاضت ال ام هيف ُفعاضت ةتسحلا

 ةبسنلاب ةئّيسلا ةفعاضم دافأ ثيدحلا اذه 3و « لالدتسالا هجوو

 لضاقلا نامزلا ئلإ ةئّيسلاب ةقعاضملا تتيث اذإو ءلضافلا نامزلا نيل

 . كلذك ناكملاق

 هقّعَض ةييط وبأ ناميلس نب ئسيع هيقو « طسوألا هو « ريغصلا يف يناربطلا هاور (1)

 8 ١55/7 « دئاوزلا عمجسم ١ يف كلذ رظنا 2 مالك هيقو نيعم نيا
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 ةرشع ةنماثلا ةلأسملا

 مرحلا يف ةثّيسلاب مهلا ئلع باقعلا
 نم هيوني ام ئلع بقاعي ناسنإلا َّنأ ئلإ ءاملعلا نم موق بهذ

 كلذ ئلع ٌلديو ةئّيسلاب مهلا ئلع بقاعي يأ هلمعي مل نإو ةكمب يصاعملا
 م هلل رجا اع 5 0 7 5 ف 2

 « ري ٍباَدَعْنِم هقزن ا ظب حاحلإب هيف دري نمو : ئلاعت هللا لوق
 . [؟9 : جحلا]

 ( درُي ) ةدارإلا لعف َّنِإ . ةيآلا نم لالدتسالا هجو ًانيّبم ٌييشكرزلا لاق
 نعم هنَّمض اذإ الإ . اذكب تدرأ : لاقي الو ( داحلإب )هلوق يف ءابلاب َيّدُع
 . ")ذكب تممه : لاقي هّنإف ٌمُهي

 لاقءديز نباو « كاّحضلا ليوأتلا لهأ نم لوقلا اذهب لاق دقو

 مه ول : اولاق رمع نباو دوعسم نبا نع كلذ وحن يوُر دقو : ""يبطرقلا

 . هللا هبّذعل نَّدَعِب وهو تيبلا اذهب لجر لتقب لجر

 دوعسم نبا ىلع هّققو ثيدحلا اذه ةاور دحأ ٌةبعش َححص دقو : تلق

 هدانسإ َّنِإ : ريثك نبا لاقو . ًاعوفرم نوراه نب ديزي نع دمحأ هآورو

 . هعفر نم هبشأ هفقوو ّيراخبلا طرش ئلع حيحص

 )١( دجاسلا مالعإ ١54 .

 رظنا (؟) ١ ًاضيأ « ريثك نبا ريسفت » رظناو جحلا ةروس يف « هريسفت .
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 هم ورب 6 نأ

 اذه ديؤي ام [مقلا) © ماَقلاو تا : ةروس يف َّنأ ئلإ يبطرقلا راشأو

 َرُهَتْولبانِإ 8 : ئلاعت هلوق ىف ةنجلا باحصأ ةصق هدوصقمو : تلق ئنعملا

 . 610 : ملقلا] (7 يديم امرا ذر ثْإك بت توباك
 باحصأ نم لعف لصحي مل هَّنأ وه اهنم لالدتسالا هجو نأ رهاظلاو

 جرخي نأ لبق مهعرز اودصحي نأ ئلع اومزع مهَّنأ لصح يذلا امّنإو ةّنجلا

 كلذ مهمزع ئلع هللا مهبقاعف اهنم مهوطعي ًالثل مهب اوملعيو نيكاسملا

 اهلصأ نم تعلّتقا دقو الإ اوحبصأ امف نومئان مهو مهعورز مهيلع بّرخو

 . مهلعف لبق اوبقوعف
 امهيفيسي ناملسملا لقتلا اذإ » : ِدِلَي هلوق ًاضيأ لونعملا اذه دّيؤيو

 لاب امف « ُلتاقلا اذه !هللا لوسر اي : ليق « رانلا يف ٌلوتقملاو ُلتاقلاف
 . ؟"" هبحاص لتق ىلع ًاصيرح ناك هَّنِإ : لاق ؟ لوتقملا

 . مزعلا وهو صرحلا ئلع ديعولا قّلعف
 ٌلجر : ٍرفن ةعبرأل ايندلا امّنِإ ٠ : ِكك هلوق ًاضيأ ئنعملا اذه دّيؤيو
 هيف دلل لمي رب ا ةمحتر دي لعيون ير هيف ىو ويف اهلعو الاطالة
 ٌفداص وهف الام هتؤي ملو ًاملع هللا هاتآ ٌلجرو « ٍلزانملا لضفأب اذهف ٠ ًاّمح

 امهرجأف هتّينب وهف ٍنالف لمعب هيف ٌتلمعل الام يل َّنأ ول : لوقي ِةّيتلا
 ملع ريغب هلام يف طبخي وهف ًآملع هتؤي ملو الام هللا هانآ ٌلجرو « ٌءاوس

 ثبخأب اذهف ٠ ًاّقح هيف هلل ملعي الو همحر هب ُلصي الو هّبر هيف يَقّني ال
 ًالام يل َّنأ ول : لوقي وهف ًاملع الو الام هللا هتؤي مل ٌلجرو « لزانملا
 . 229« هتيتب وهف نالف لمعب هيف تلمعل

 ١ ملقلا ةروس 000

 ...يراخيلاهاوز. 49)

530 



 عازتلا ٌلحم ريغ يف يه يبطرقلا اهيلإ راشأ يتلا ةّلدألا هذهو : تلق

 را ا ا
 همومع رهاظلا لب مرحلاب ٌيصاخ اذه َّنأ ئيلع ٌلدت ال اهّنإَف كلذ ئلع تلد

 . دوصقم ريغ هنأ يف فالخ ال وهو

 رارصإلا ٌّدح ىلإ تلصو اذإ ةيصعملا ةدارإ َّنأ ملعُي نأ يغبنيو : تلق

 . يف ةيآلا هيلإ تراشأ يذلا اذهو اهذفني مل ولو اهيلع  بقاعُي ِهّنإف مزعلاو

 اووقَعَحْساه هلأ اوركذ مهسقنأ اوملظ وأ همس 5اس 6 تيك » : ئلاعت هلوق

 4 تولي مه دي مهو أوُلَمَك اَم لع أوصي لَو هَ الإ بملأ ٌرِفْنَي نَمَو مهيد
 ةعطاق ةلالدو 2 ا : اوّرصي ملو َ هلوق يفف . [3786 : نارمع لا]

 نم هبلقب هيلع مزعو هريمض هيلع نطو امي ٌذَحاْوُي ناسنإلا َّنأ ئلع
 ءاهقفلا نم ملعلا لهأو فلسلا ةّماع هيلع يذلا وه اذهو « ةيصعملا

 . ؟2يبطرقلا لاق امك نيمّلكتملاو نيثّدحملاو

 هيلع باقعلا بيرت يف لاكشإ ال ئنعملا اذهب ةيصعملا ئلع مزعلاف
 . اهريغ وأ ةكمب ءاوس

 وأ « ًارطاخ وأ  ًاسجاه ناك لب رارصإلا ةجرد ئلإ لصي مل اذإ اّمأو

 نما# : 76 هلوق حيرصلا هيلع تاقع الو هيف ءيش الف ؛ « سفنلا يف ًاثيدح

 لكك « ًةدحاو ةئّيس تبتُك اهلمع ْنإف هيلع بتكت مل اهلمعي ملف ٍةئّيسب

 : ءالضفلا ضعب لاق

 اعمتساف سفنلا ٌثيدحف ٌدطاخف اوركذ ٌنمجاه ٌنسمخ ٍدصقلا بتارم

 اعقو دق ّذخألا هيلع ٌريخألا الإ تمفُر اهّلك ٌمزمف وه هيلي

 2 116 /5ج 6 هريسفت » شن(

 3 يراخبلا هاور )2
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 ئلع مزعلا َّنِإ : لوقت نأ وهو ئلوأ لوقلا يف طّسوتلا َّنأ يدنعو

 سفن ىلع ٌباقعلا فعاضُي امك ًاضيأ هباقع فعاضُي ةمركملا ةكمي ةيصعملا

 . ةكمي تائّيسلا فيعضت ثحبم يف مّدقتملا ئنعملاب اهيف ةيصعملا لعف

 نأ وه لوقلا اذه هيجوتو . هيف ءيش الف رارصإ نودب مهلا دّوجم اَمأو

 ئلع نيّلدتسم اهذيفنتو اهلعق ةَّرق يف ةيصعملا ئلع مزعلا اولعج ءاملعلا
 ةفعاضم ةكمب ةئّيسلا تناك اذإو «ءاهحيرصو ثيداحألا رهاوظي كلذ

 -ةكمي اهلعق ةَّوق يف ًاضيأ نوكي ةكمب اهذيفنت ئلع رارصإلاو اهيلع مزعلاف

 دّوجم َّنأ ئرأ الو اهلعف سفتك ًاضيأ ًافعاضم ةكمي اهيلع مزعلا نوكي يأ
 ٍةئّيسب مه نم » : دك هلوقل  اهريغب الو ةكمي ال ناسنإلا هيلع بقاعُي مهلا
 رارقتسا ريغ نم سفنلاب ةركفلا رورم مهلا َّنألو عهيلع بتكت مل اهلمعي ملق

 . بستكم ريغ سفن ثيدح وهف اهيف

 اماَهَلَعَو َتبَسك ماهل هم َسْواَلِإ اسد ُهَهأ لكمال ا» : لوقي يلاعت هللاو
 اًمع ىتّمأل زواجت ئلاعت هللا َّنِإ :  لوقي دي ىبنلاو [187 :ةرقبلا] © تيك

 . ملسمو خراخبلا هاو: « هي لمعت وأ هب ملكت مل ام + اهسقتأ هي تنكح
 « رأظي ماكنإب هيف دري نَمَو» : ئلاعت هلوق نم ( ملظب ) هلوقو

 نم عيظف رمأب هيف مهي نم هب دوصقملا َّنأ ةّمات ةدئاق ديفي 50 :جحلا]

 : قباسلا ٌيشكرزلا لوق اًمأو ٍلّوأتمي سيل ملظ هنأ ًادصاق ًادماع يصاعملا

 اذه َّنأ : هنع باوجلاف مهلا ننعم نُّمُض ءابلاي يّدُع امل ةدارإلا لعف َّنإ
 هلوق يف اهتدايزك ةدئاز ءابلا نوكت نأ ٌحصي ِهَّنإف ًالإو «٠ لعفلا يناعم دحأ
 : رعاشلا لوقكو - ٠ :نونمؤملا] نهدي تيب » : ْئلاعت

 جرفلاب وجرنو فيّسلاب ٌبرضن ْجَلَقلا ٌباحصأ ةدعج وني نحن
 . برعلا مالك يف ةريثك اذه ئلع دهاوشلاو  جرفلا وجرن : دارأ

 ةكمب اهلمع نإو ٌةدحاو ةئّيس هيلع تبتك ةئّيس لمع نم َّنأ لوقلا ةصالخو
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 مزعب يس لعف ئلع ئون نم ْنأو . مّدقتملا هجولا ئلع ةفعاضم هيلع تبتُك
 تبتك ةكم يف مزعب اهلعف ئون نإف « اهلعف ول امك ًةدحاو ةئّيس هيلع تبتك
 ( جهلا درجم ) ةئّيس لعفب مه نم ّنأو . ةكمب اهلعف ول امك ةفعاضم هيلع
 اذهبو . اهريغ يف الو ةكم يف ال ءيش هيلع بتكُي الو هنع ئفعُي هّنإف

 يفتنت ال ميلس هجو ئلع ةينآرقلا تايآلاو ةيوبنلا ثيداحألا ماظتنا ميقتسي

 . اذه رّبدتف . هريغ ىلع مرحلا ةّيزم هعم

 بقاعُي مرحلا يف ةيصعملاب ّمه ْنِإ : ةّمئألا نم لاق نم لوق لوأتُيو
 ميظعت يف ةغلابم ةيصعملا نع ريفنتلاو ريذحتلا جرخم جرخ اذه َّنأب « هيلع
 ناسنإلا ةدارإ نم كلذ ّلك َّنأل ُمزعلا انه ٌمهلاب دوصقملا َّنأ وأ . مرحلا ةمرح
 يبرعلا دمحم انخيش .لوق اًمأو هيف ءيشاال ٌرواجت اذه نع اذهب ريبعتلاف

 : « مازحلا دجسملاب دارملا يف مالكلا ةصالخ ٠ هباتك يف هللا همحر

 نَمَو# : ئلاعت هلوق يأ  ةيآلا هذه َّنأ ئلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ دقو
 يلع بقاعُي ناسنإلا نأ نئلع كدت  [؟4 :دحلا] « رلظب ناكلإب هيف دري

 ةّصق هل دهشيو : لاق َّمث هلمعي مل نإو ةكمب يصاعملا نم هيلع مزعي ام

 عنم ئلع مهمزع دّرجمب اهكالهب اوبقوُع ( ن ةروس ) يف ةّنجلا باحصأ
 ئلع مزعلا نأل ؛ ةعجارم ئلإ جاتحي مالكلا اذه : لوقأ ينإف . ءارقفلا

 الو اهريغ يفو ةكم يف اذهو هلمعي مل نإو ناسنإلا هيلع بقاعي ةيصعملا
 . كلذ يف ةكمل ةّيصوصخ

 ناسنإلا هيلع بقاعي ةيصعملا ئلع مزعلا َّنأ هدوصقم َّنِإ : لوقن نأ الإ
 ةّيصوصخلا هجو وه اذه نوكيو فالخلا عم اهريغ يفو . قافتاب ةكم يف

 . ًادج ديعب هّلكلو

 هرك ةكمب ةئّيسلا فيعضتو مهلا ئلع باقعلا نم قباسلا ئنعملا اذهلو
 . زاجيإب اهنع ملكتنسو ةكمب ةرواجملا فلسلا نم ةعامج

 د #7
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 ةرشع ةعساتلا ةلأسملا

 ةكمب ةرواحملا

 ةفينح ىبأ نع كلذ ىكُحو « ةكمب ةرواجملا فلسلا نم ةعامج هرك

 ١ ْ :: الغ ناعمل نيطاحيملا ءاملعلا قه هريغَو
  ناكملا دايتعاو مّوبتلاو « اهتمرح يف ريصقتلا نم ًافوخ : اهدحأ

 رمأي رمع ناك اذهلو « ميظعتلاو ةباهملا ةَّلق ئلإ وجي كلذو « هب سنألاو
 . تيبلاب فاوطلا ةرثك نِم سانلا عنميو ٠ مهناطوأ ئلإ عوجرلاب ٍجاَجُحلا
 مث ًارئاز مدقي يذلا فالخب تيبلا اذه ةمرح ٌكّهتنت نأ تيشخ : لاقو

 ئهن اذه لثملو « نينطاقلا نم ٌرثكأ همّظعيو ناكملا باهي هنإف بهذي
 ةباهم طقست كلذ يف رظنلا ةرثكَّنأل ئلاعت هللا تاذ يف مالكلا نع فلسلا

 . « ًاَبُح ددزت ًاَبِغ رز ١ ثيدحلا يفو بلقلا نم ٌبرلا

 : ئلاعت لاق دوعلا ةيعاد ثعبنتل ةقرافملاب قوشلا جبيهت : يناثلا
 هيلإ نودّدرتيو هيلإ نوبوثي يأ [1؟١ :ةرقبلا] 4و سان هَباَتم تبل انلمَجْدِإَو ١
 . ًارطو هنم نوضقي ال « ئرخأ دعب ةّرم

 اذهب قلعتم « ةكم ئلإ قاتشم كّبلقو دلب يف نوكت نأل : مهضعب لاقو

 دلب يف كبلقو « ماقملاب مّربتم تنأو هيف نوكت نأ نم كل ريخخ « تيبلا
 ل

 كلذ َّنإف . اهب بونذلاو اياطخلا بوكر نم فوخلا : ثلاثلا
 نع يورو ء عضوملا فرشل ئلاعت هللا تقم ثرويو « روظحم
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 تعمس يّلصأ رْجِحلا يف ةليل تاذ تنك : لاق ٌيكملا ٌيدرولا نب بيهو
 ليربج اي كيلإ مث ء وكشأ هللا ئلإ : لوقي راتسألاو ةبعكلا نيب التاق
 مهوغلو ثيدحلا يف مههكفت ( نم ) يلوح نيفئاطلا نم نئقلأ ام

 ينم رجح لك عجري ةضافتنا نضفتنأل كلذ نع اوهتتي مل نثل مهوهلو
 ىلإ ةكمي نيميقملا ضعب لاح نئهتنا اذهلو . هنم عطق يذلا ليجلا ْئلِإ

 هرك اذهلو « ّلحلا ئلإ جرخي ناك لي « مرحلا يف هتجاح ضقي مل هنأ

  ةكم رود روجأ ءاملعلا ضعب

 لضف ضقاني ماقملا ةهارك ّننظت الو : « ءايحإلا ١ يف يلازغلا لاق

 . هللا قوقحي مايقلا نع قلخلا فعض اهيبس ةهارك هذه َّنأل « ةبعكلا

 ةتيدملا لهأ نم لجرل لاق هنأ بّيسملا نب ديعس نع حالصلا نبا ئيكحو

 ةكم نكاس َّنأ عمسن انك اّنإَف « ةنيدملا ىلإ عجرا : ملعلا بلطي ءاج
 . لحلا ةلزنمب هدنع مرحلا نوكي ئتح تومي اال

 ةرواجملا بايحتسا ْئلإ : امهريغو لينح نب دمحأو ٌئعفاشلا بهذو
 ٠ قاوطلا نم اهريغ يف لصحت ال يتلا تاعاطلا نم اهيف لصحي امل اهب

 يبأ نع « ةياغلا ١ بحاص هاكحو . تانسحلاو تاولصلا فيعضتو

 َةَّدِع « مارغلا ريثم » يف يزوجلا نيا ركذ دقو « نسحلا نب دمحمو فسوي

 ةعامجو . ًاياحص نيسمخو ًاعبرأ اوغلبف « ةباحصلا نم ةكم نطوتسا نم
 . نيعباتلا نم ةريثك

 . هللا ديع ني رباجو « رمع نب هللا ديع اهب رواج دقو : لاق

 ئلع بلغي نأ الإ « ةّيحتسم اهي ةرواجملا َّنأ راتخملاو : يووتلا لاق

 نع ءاجام اهي ركذتي نأ هل يغبتيو . ةروذحملا رومألا يف عوقولا هّنظ

 نم يلع ٌّرعأ ةكمب اهّييصأ ةئيطَخَل ِ لاق هّنأ هنع هللا يضر باطخلا ني رمع

 . اهريغي ةئيطخ َنيعبس



 امل وه ناكو ةكمب ٍراوجلا نع دمحأ لئس : ةلباتحلا بَتُك ضعب يفو

 كسمأف « ٌديدش اهّرح : هل ليقف اهب رواجي نأ لكوتملا نذأتسا جورخلا دارأ

 . اهنم رجاه نمل راوجلا رمع هرك امنإ « هب سأب ال راوجلا : لاقو

 دى #  د#

 نورشعلا ةلأسملا

 كلام نب سنأ ثيدح نم « نيحيحصلا ١ يف امل اهلخدي ال لاَّجّدلا َّنأ

 ةنيدملاو ةكم لإ ٌلاَجدلا هؤطيس الإ ٍدلب نم سيل » : لاق لكي يبنلا نع

 . « اهنوُسُرَحي نيفاح ةكئالملا هيلع الإ اهباقنأ نم ٌتْقَن سيل

 آن ا

 نورشعلاو ةدحاولا ةلأسملا

 نب هللا دبع قيرط نم « طسوألا همجعم يف يناربطلا مساقلا وبأ ئور

 نبا نع حابر يبأ نب ءاطع نع نصيحُم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انث : لّوُملا

 . دواد وبأ هاورو ' ٌداحلإ ةكمب ماعطلا ٌراكتحا » : لاق ِي هللا لوسر َّنأ رمع

 اا #عا

 نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملا

 ىلإ هدنسب « بيغرتلا باتك » يف ٌئناهبصألا مساقلا وبأ ظفاحلا ئور

 نع نايفس نع ةدئاز نع ٌئثيللا ئسيع نب ئسوم انث « عيكو نب َنايفس

 مر



 اذهب ثيدحلا اذهو : لاق « « ميمنب ٌءاَّشم الو مد كفاس ةكم نكسي

 مزجب « نكسي ال » : هلوقو « عيكو نب َنايفس نع دحاو ريغ هاور دانسإلا

 . نكسي نأ يغبني ال يأ . يهنلا ئلع نونلا

 نورشعلاو ةئلاثلا ةلأسملا

 نيب ةّيفالخ ةلأسم هذهو 1 مارحإلاب الإ ةمركملا ةكم لوخد حصي ال هنأ

 ٍمأ كسنلل دصق ةكم دصق له : اوفلتخا مِهّنأ اهيف لصألاو . ملعلا لهأ

 الإ اهلوخد زوجي ال هنأ ئري كسنلل دصق ةكم دصق َّنأ ئري نمف ؟ ال

 هنأ ئري هريغل نوكي دقو كسنلل نوكي دق اهدصق َّنأ ئري نمو 5 مارحإلاب

 نما « ةرمعلا وأ جحلا دصق نمل لإ ةكمل لخاد لكل مارحإلا مزلي ال

 نورشعلاو ةعبارلا ةلأسملا

 : لاقف ةباتك نم نيعضوم يف ةكمب ّمّسِقأ ئلاعتو هناحبس هللا َّنأ
 اذه يف ( ال ) َّنأل مسقأ يأ ( دلبلا اذهب مسقأ ال ) لاقو ( دلبلا اذهو )



 نورشعلاو ةسماخلا ةلأسملا

 نع : «نيحيحصلا » يفف باجتسم اهمرحو ةكم يف ءاعدلا َّنأ

 َّنأ نوري اوناكو مهيلع ّقش شيرق ئلع لي يبنلا اعد امل دوعسم نب هللا دبع
 . ةباجتسم ةدلبلا كلت يف ًةوعدلا

 ٌرشع ةسمخ يف ٌباجتسم كانه ءاعدلا : يرصبلا نسحلا لاقو
 افصلا ىلعو « بازيملا تحتو « مزتلملا دنعو ٠ فاوطلا يف : ًاعضوم
 ٠ تارمجلا دنعو « ةفلدزملاو ٠ يتافرع يفو « ماقملا فلخو « ةورملاو

 يفو « ماقملاو نكرلا نيبو « ةورملاو افصلا نيبو « يناميلا نكرلا دنعو

 . ةبعكلا فوج

 دوسألا رجحلا َّنِإ : لاق يرصبلا نسحلا َّنأ ٌيربطلا ٌبحملا ركذو

 ّيزاريشلا نيدلا ّدجم يضاقلا هخيش َّنأ ركذو . ًاضيأ ءاعدلا هدنع باجتتسي

 ئرخأ عضاوم كانه َّنأ : « ئنم لضف يف ئنملاو لصولا  باتك يف ركذ

 ٠ حتفلا ةراغم هقحلي يذلا ريبث اهنم : ءاعدلا اهيف باجتسي اهمرحو ةكمب

 . ىنم نطبب رمنلا دجسم يفو ٠ فيخلا دجسمو « شبكلا دجسمو

 راغو « ىنمب ةعيبلا دجسم : اهنم « ٌَعضاوم يزوجلا نبا دازو

 . حتفلا ةراغمو « تالسرملا

 . « مارغلا ءافش يف اذك . ئرخأ َنكامأ نورخآ ركذو

 ئلع راصتقالاف نآلا هناكم فرعي ال نكامألا هذه نم ريثكو :تلق

 . نسحأو ئلوأ تباثلا فورعملا



 : هنع هللا يضر رباج ثيدح نم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ

 ئلع لعفو كلذ نيب اعد مث هلّلهو هرّبكو هللا دّحوف افصلا ئلع َيِقَر كي هن
 ٠ . افصلا ئلع لعف امك ةورملا

 : ليوط ثيدح يف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ملسم جرخأو

 هيدي عفرو تيبلا ئلإ رظن ئتح هيلع ئَّلصو افصلا ئتأ « ِكي هللا لوسر ّنأ
 . وعدي نأ هللا ءاش ام وعديو هللا دمحي لعجو

 هلي يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم يناربطلا جرخأو
 نيحو « ًةالصلا حتفي نيح : نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال ١ : لاق
 نيحو ٠ افصلا ئلع موقي نيحو « تيبلا ئلإ رظنيف مارحلا دجسملا لخدي
  نيماقملاو عمجبو ةفرع ةّيشع سانلا عم موقي نيحو ٠ ةورملا ئلع موقي

 . « ةرمجلا يمري نيحو

 ئليل يبأ نب دمحم دانسإلا يفو : « دئاوزلا عمجم » يف ٌيمثيهلا لاق

 . نسح هئيدحو ظفحلا ءّيس وهو

 نب دمحم انئّدح « ديلولا وبأ انئَّدح : « ةكم خيرات » يف ٌيقرزألا لاقو
 : لاق هَّنأ ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم يجنزلا انثّدح « ميلس

 مويك هبونذ نم جرخو ٠ هل بيجتسا اعدف ةبعكلا بازيم تحت ماق نم
 . هّمأ هتدلو

 نع ملاس نب ديعس نع يّدج ينئّدح : لاق ديلولا وبأ انثّدحو
 ءاج اذإ ناك ِةئَي يبنلا َّنأ : هيبأ نع دمحم نب رفعج نع جارس نب نامثع
 دنع ةحارلا كلأسأ نإ ّمهللا » : لوقي فاوطلا يف وهو ةبعكلا بازيم
 . ©« باسحلا دنع وفعلاو توملا
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 نورشعلاو ةسداسلا ةلأسملا

 ةكمب ايادهلا حبذب ٌنصتخي

 ىلع هقيرفت بجيو اهب ايادهلاو جحلا يف تاناويحلا ءامد حبذ ٌصتخي

 يف حبذ ولو « ئلوأ نونطاقلاو ٠ نونطاقلاو ءابرغلا ءاوس مرحلا نيكاسم

 رئاسو نارقلاو عتمتلا مد هلك اذه يف ءاوسو . رهظألا ئلع هئزجي مل ّلحلا

 وأ ّيمدآلل قلحلاك حابم ببسب وأ « مرحلاو ٌّلحلا يف ببسب بجي ام

 . مّرحم ببسب

 نورشعلاو ةعباسلا ةلأسملا

 ةكمب نآرقلا متخ بابحتسا

 نآرقلا متخي ْئَّنح اهنم جرخي الأ ةكم ئلإ مداقلل فلسلا بحتسا

 . لاحرلا اهيلإ ٌدشَت يتلا ةثالثلا دجاسملا يف كلذ بابحتسا يوُرو

 تح اوعجري الأ ةكم اومدق اذإ مهبجعي ناك : يعخنلا ميهاربإ لاق

 . روصنم نب ديعس هأور . نارقلا اومتخي



 نورشعلاو ةنماثلا ةلأسملا

 عادولا فاوط

 ةفاسم ئلإ رمتعا وأ جح دق نكي مل نإو  ةكم نم جرخ نم ىلع بجي
 ئلع مرجلل ًاميظعت عادولل فوطي نأ كم ريغ وأ ايم ةالصلا اهيف رصقت
 . نيهجولا ّمصأ

 ال » : دلك هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ملسم حيحص » يفو

 . « تيبلاب هدهع رخآ نوكي تح ٌدحأ ٌنَرفني

#8 #0 

 نورشعلاو ةعساتلا ةلأسملا

 ىهف « دالبلا نم هريغ نود هيلإ ةدئفألاو بولقلا فّطع هناحبس هنأ
 : لتاقلا لوقب ئلوأ وهق ء ديدحلل سيطانغملا بذج نم مظعأ بولقلل

 لاجتبلا ةدقفأ ٌنسسيطانغمو ٍنْسُح لك ةروص ٌنساحم

 بقاعت ئلع هيلإ نوبوثي يأ « سانلل ةباثم هنأ هناحبس ربخأ اذهلو
 « هنم اوبرق امّلك لب « ًارطو هنم نوضقي الو راطقألا عيمج نم ماوعألا

 . ًاقوش اودادزا

 اقاتشم ٌفرطلا اهيلإ ّدوعي ئتح اهرصبُي َنيح اهنع ٌفرطلا عجري ال

 حرت ٌهَدِيْقَأ ْلَمَلَف » : هلوق يف ِةلَي ليلخلا ءاعد ناقوتلا اذه يف ْدّسْلاو
 ماع لك يف ةبعكلا ظحلي هللا َّنأ يوُر امو [57 :ميهاربإ] © متل كوت نسل
 . نينمؤملا بولق اهيلإ ٌنِحت كلذ دنعف نابعش نم فصنلا ةليل يف ةظحل

 اضاع
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 نوثالثلا ةلأسملا

 ةكمب توملا لضف

 تام نم » : كي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ١

 لخدا : هل ليقو بساحُي ملو ضرعُي مل ٍرمتعم وأ جاح نم هجولا اذه يف

 . 2306 ةنجلا

 مل ةكم قيرط يف تام نَم » : لي هللا لوسر لاق : لاق رباج نع

 * 2( هبساحُي ملو ةمايقلا موي هللا هضرعي

 بجوتسا نيّمرحلا ٍدَحأِب تام ْنَم ١ : لاق لكي يبنلا نع َناملس نع

 وبأ هجرخأ : لاقف ٌيطويسلا هبّقعتو . ؟ تاعوضوملا » يف ٌيزوجلا نبا هدروأ )١(

 بعش ١ يف ٌيقهيبلاو « « ةيلحلا » يف ميعن وبأو « يدع ن نباو « ٌيليقعلاو « ئلعي

 نب ئيحي نع يليقُعلا لقن لب بذكب مهّثي ملو ذئاع نع قرط نم مهريغو « ناميإلا
 ملو ٌيروثلا هاور دق : ٌّيدع نبا لاقو . سأب هب سيل ريشب نب ُدئاع : لاق هنأ نيعم

 لاق : تلق ١18/75( ؛ ةعونصملا يلآللا ١ يف اذك ) لجر نع : لاقو هّحسي

 نع قاحسإ نب دمحم قيرط نع لب ٍذئاع قيرط ريغ نم ٌئقهيبلا هاورو ٌئشكرزلا

 ّمث ًايزاغ وأ ء ًارمتعم وأ ٠ ًاجاح جرخ نم » ًاعوفرم ةريره يبأ نع ءاطع نع ديمح

 . « ةمايقلا موي ئلإ رمتعملاو جاحلاو يزاغلا رجأ هل هللا بتك هقيرط يف تام

 : لاقو يلهاكلا رشب نب قاحسإ قيرط نم ؛ تاعوضوملا » يف ٌيزوجلا نبا هدروأ (؟)

 هلو « هدنسم ١ يف ثراحلا هجرخأ رخآ ًاقيرط هل ّنأب هبَّقعت يطويسلا نكل « باذك هن

« ناهبصأ رابخأ » يف هدنم نب هللا دبع وبأ هجرخأ رمع نبا نع ثلاث قيرط
 : ظفلب 

 ضرعُي مل ةرمعلا وأ حلا ديري وهو ةعجرلا يف وأ ةادبلا يف ةكم قيرط يف تام نم

 . ملعأ هللاو . « ةنجلا لخخدو بساحُي ملو

 ضرك



 . ٌيدع نبا هجرخأ . « نينمآلا نم ةمايقلا موي ءاجو يتعافش

 نيمرحلا دححأ يف تام نم » : لاق َِِي يبنلا نع ريبزلا يبأ نعو -4

 هجرخأ « ًانمآ ثِعُب ةنيدملا وأ ةكم
 . "١)ٌيدع نبا

 . "'مكاحلا هجرخأ « باذع الو هيلع باسح الب هللا هثعب ًارمتعم وأ ًاّجاح

 نبا لاق . « هذه ةربقملا معن » : لاق لَك يبنلا نع سابع نبا نعو

 1 (20ةكم ةربقم ىنعي : حجيرج

 ٌيطويسلا هبّقعت نكلو ٠ ؟ تاعوضوملا » يف نيثيدحلا نيذه ٌيزوجلا نبا دروأ )١(
 يف نيثيدحلا نيذه داريإ يف  يزوجلا نبا يأ - فلؤملا طرفأ : لاقف

 فيعضت لع رصتقاو ©«بعشلا ١ يف يقهيبلا امهجرخأ دقو « تاعوضوملا »

 هللا ريختسأ يذلاو ناملس دانسإ نم نسحأ رباج ثيدح دانسإ نإ : لاقو امهدانسإ
 6179/7 ةعونصملا ءئلآللا » هدهاوش ةرثكل نسحلاب ثيدحلا نتمل ٌمكحلا هيف

 نع باطخلا نب رمع نع ٌيورم اهلصاحو دهاوشلا هذه ٌيطويسلا ركذ دقو : تلق
 نع رمع نبا نعو . « هدنسم ١ يف ٌئسلايطلا هجرخأ . ثيدحلا اذهب ِْقكي هللا لوسر
 نعو « ةكم لئاضف : يف ٌيدنجلاو ٌئقهيبلا هجرخأ . ثيدحلا اذهب ِدْقكي هللا لوسر
 . ٌيقهيبلا هجرخأ . ًاعوفرم بطاح نعو . ٌيقهيبلاو ٌٍيدنجلا هجرخأ . ًاعوفرم سنأ

 يف تام نم : لاق كك ءاطنل نيظوا قدنجلا هجرخأ ةمركم قرت نيدلحس نع

 . « ريسفتلا ١ يف رذنملا نبا هجرخأ . انمآ ثعُب مرحلا

 عفان نب هللا دبع وهو هلاجر دحأ ئلع مّلكتو « تاعوضوملا » يف ٌيزوجلا نبا هدروأ (؟)
 او . ٌيراخبلا هفّعض عفان نب هللا دبع . ٌمصيال : لاقف عفان نع كلام نع

 هفّمض يذلا عفان نب هللا دبع ّنأب ٌييطويسلا هبّقعت دقو : تلق . ٌيئاسنلاو ٠ نيعم

 نع ئور يذلا امّنإو عفان هيبأ نع يوري امَّنِإو كلام نع ةياور هل ملعت ال نوروكذملا
 0 ا ا ملعي الو غئاصلا عفان نب هللا دبع كلام
 ئوس أن ًانعط رن مل ةعبس عفان نب هللا دبع ثيدح يف ءيجي نم ةلمج : ؛ ءافعضلا »

 .( 1+ /؟ © ءنلآللا ١ ) ملعأ هللاو - رمع نبا ئلوم عفان نب هللا دبع يف
 سابع نبا نع شادخ يبأ نب , ميهاربإ نع جيرج نبا نع « هدنسم ١ يف رازبلا هجرخأ م

 - يبأ نب ميهاربإو « هجولا اذه نم الإ ئوري هملعن ال اذهو : رازبلا لاق . ثيدحلا
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 نم » : كك هللا لوسر لاق : لاق باطخلا نب رمع نب هللا دبع نعو

 , 230« ايندلا ءامس ىف تام امَّئإف ةكمب تام

 َّنأ « ةروهشملا هتلاسر ١ يف يرصبلا نسحلا نع انيورو : يسافلا لاق
 . 20« ايندلا ءامس ىف تام امّئأكف ةكمب تام نم » : لاق كك ىبنلا

 اغا اخ 0#

 مالعإ ١ يف اذك ) جيرُج نبا الإ هنع ثّدح ملعيال ةكم لهأ نم لجر شادخ -
 اذه شادخ يببأ نب , ميهاربإ ةمجرت يف رجح نبا ركذ : تلق ( 1860 « دجاسلا

 يبأ نب ميهاربإ اًمأو . جيرجج نبا نع قازرلا دبع نع دمحأ هجرخأ : لاقو ثيدحلا
 رظنا ) ها نيعباتلا تاقث يف هركذ ناّبح نبا نأ ًاضيأ رجح نبا دافأ دقف اذه شادخ
 . ١51( ةعفنملا ليجعت »

 . 80/١ فيعض هدانسإ : ّيسافلا لاق (1)
 . 86/١ « مارغلا ءافش » (؟)
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 نوثالثلاو ةدحاولا ةلأسملا

 مرحلا لهأ صئاصخ

 ماكحألا » يف يدرواملا لاق امك : مرحلا لهأ صئاصخ نم
 ضعب لاقف لدعلا لهأ ئلع اوغب نإو « هلهأ براحي الأ : « ةيناطلسلا
 « ةعاطلا لإ اوعجري ئتح مهيلع قّيضي لب مهلاتق مرحي : ءاهقفلا

 نم ةاغبلا لاتق َّنأل لاتقلاب الإ يغبلا نع مهُّدر نكمي مل اذإ مهيغب ىلع
 نم ئلوأ مرحلا يف اهظفحف اهتعاضإ زوجي ال يتلا ئلاعت هللا قوقح

 ءىرمال لحي الف » : ِلك هلوق مومع فالخلا ببسو : تلق . اهتعاضإ
 بابسأ نم ببس َّلك لمشي ِهّنإف « ًامد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 : اولوقف لَك هللا لوسر لاتقب صّخرت ّدحأ نإف :  هلوق مودع كلذكو

 لاتقلا قلطم ةحابإ لمشي هّنإف «مكل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ

 . هريغل ةبسنلاب لاتقلا قلطم ميرحتو كي هلوسرل
 َّنِإ ١ : لك يبنلا نع رباج نع « رازبلا دنسم » يف ءاج ام اذهل دهشيو

 ًالجر الإ مهنم ضرألا يف ناك نم هللا كلهأ ةقانلا اورقع امل حلاص موق
 ؟ وه نم هللا لوسر اي : اولاق « هللا باذع نم هعنمف هللا مرح يف ناك

 ىلع ةمّدقم مهتياور َّنأ ةكم لهأ صئاصخ نمو . ("2١ لاغر وبأ » : لاق

 . ( ١١7 )فعض هيف دلاخ نب ملسم هيف : ٌئشكرزلا لاق )03(
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 يف ٌيلوصألا ناهرب نب حتفلا يبأ نع . '”ئئشكرزلا لقن دقف خهريغ ةياور
 مهّنأل مهريغ ىلع نيمرحلا لهأ ةياور مَّدَقْت : لاق هنأ « طسوألا » هباتك

 اذإ : نيثّدحملا ضعب لاق كلذلو مهريغو قارعلا لهأ نم ِكَي هلاحب ملعأ

 . ها هعاخُت عطقنا نيمرحلا لهأ ثيدحلا زواج

 هعاخُن عطقنا يذلا تيملاك هّنأكف هب ٌدتعي ال هنأ : هعاخُت عطقنا نعمو

 ةحيحص ثيداحأ كانهف ًالإو نيمرحلا لهأ ثيداحأ ةَوق يف ةغلابم كلذو

 . ئرخأ دالب لهأ ةياور نم يهو اهب لمعُي

 طبار نمك ناك ةمركملا ةكمب رواج نم َّنأ : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 . هللا ليبس يف داهجلل روغثلا نم رغث يف

 لقن دقف . ًاطابر ةمركملا ةكم ةيمست ثيدحلا يف درو هّنأل كلذو

 نم اذهو : تلق . 20« ًطابر ةكم » : ًاعوفرم هدنسب ٌئيهكافلا نع ٌئيسافلا

 تاريخلا باستكا يف ةبغر ةكمب رواج اذإ ملسملا َّنإف حيحص ئنعملا ثيح
 ظفاحيو صرحلا لك صرحيو داهتجالا لك دهتجي هّنإف لئاضفلا كاردإو

 عجرت ةدئاف فرشأ يف الإ ةظحل اهنم عيضي الف هتاقوأ ئلع ةظفاحملا لك

 . داهجلا وه اذهو ةدئاع مظعأب هيلع

 مارحإلل تاقيم ئلإ جورخلا مهمزلي ال هنأ : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 نم مرحُي نأ لضفألا َّنأ مهضعب ركذ دقو ةكم مهتاقيم امّنِإو جحلاب

 . مارحلا تيبلا نم ًابيرق دجسملا

 مهمزل الإو مهتاقيم ئلإ جورخلا مهمزلي ِهّنإف نيِعّيمتملا نم مهريغ اَنيأ
 مهتاقيمف . « اهنم َنوُلهُي ةكم لهأو » : ثيدحلا يف ءاج دقو . ُيدهلا

 ) )1١دجاسلا مالعإ» « 5١6 .

 نع ملسم نب ميلس نع روصنم نب هللا دبع انئّدح : لاق ٌئهكافلا نع هدنسو (؟)

 هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع حابصلا نب ىّتثملا .
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 ةمرخ لجأ نم تلعُجو تيقاوملا كلت تدّدُخ امّنإ لب تيقاوملا فرشأ

 . ئفخي ال امك ةمركملا ةكمل لوخدلا

 دنع نارقلاو مّثمتلا يف مهيلع مد ال هنأ : ةكم لهأ صئاصخ نمو
 مارحلا دجسملا يرضاح نم مهنوكل ؛ ءاملعلا رثكأو ّيعفاشلاو كلام

 هّنِإف محلاو ةرمعلاب مرحأ وأ « ّجحلا رهشأ يف ةرمعلاب ٌئيكملا مرحأ ولف

 َجَلكاُمَيَأَو » : ئلاعت هلوقل كلذو نارقلا وأ عّتمتلا مد وه مد هيلع بجي ال
 ةيآلا يف دهاشلاو . [197 :ةرقبلا) © يذلا ّنِه َيَسْيَتَس َرَسيَتْسأ اف مروح ْنَِعدَب رمل

 . [193 :ةرقبلا] ه«؟ا1ا رينصلا كحال سل كلك : : هلوق

 ةرمعلاو ّجحلا نيب عمجلا وهو ةكم لهأل نارقلا هرك ًاكلام مامإلا ّنكل

 نارقلا مد نيب ٌقرفف هيلع ءيش الف عّتمت نإو « يده هيلعف لعف نإف
 . عّيمتلاو

 ّيكملا َّنأ ةلبانحلاو ةّيعفاشلاو ةّيكلاملا بتك يف رّرقملا ّنكل : تلق

 نع لوقنملا وهو صّنلاب مد هب همزلي الو مارحإلا همزل نّرق وأ عّنمت اذإ
 تكلا

 مه ةكم لهأ َّنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةلمج نعو كت يبنلا نع درو

 فرش مهلو . ةمركملا ةكم ريغ دلب لهأل - تبثت مل ٌةبقنم يهو « هللا لهأ

 . فرش هدعب ام ةفاضإلاو ةبسنلا هذهب

 ١- )هةّنجلا ٌديسأ لخدي ّنأو ةّنجلا يف ًاديسأ تيأر دقل » : كي لاق .

 هل يعدف يل هوعدا « تيأر يذلا اذه » : لاقف . باع هل ضرعف

 . ًارفاك تام 2 0 200
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 نم ىلع يردتأ : باّتعل لاق ّمث ةكم لهأ ئلع ذئموي هلمعتساف

 ىنعي « ًاثالث اهلوقي . ًاريخ مهب صوتساف هللا لهأ ىلع ؟ كتلمعتسا

 دق

 . "م 0 ٌيقرزألا هجرخأ : تلق

 ا ل

 هاور 8 تلق َ هللا لهأ نم اذهو : هللا لهأ اي : : مهل لاقيف نوَقلُي

 .(؟/١6٠١ 0 ٌىقرزألا

 باطخلا نب رمع لمعتسا لاق ىكملا عل وت نيطتلا# هيلا
 ئلع مِلق اًملف : لاق ةكم ئلع ّيعازخلا ثراحلا دبع نب عفان هنع هللا يضر

 ىزبأ نبا : لاقف ةكم لهأ ئلع تفلختسا نم : رمع لاقف هلبقتسا رمع

 يف ماق ئنح 0 ا لاق

 نيدلا اذهب ٌعفري ئلاعت هللا َّنِإ ١ : لوقي ٍدلكي هللا لوسر تعمس دقل كلذ

 . « نيرخآ هب عضيو ًاماوقأ

 ٌيكملا درولا نب راّبجلا دبع ينثّدح يّدج ينئّدح : لاق ديلولا وبأ انئّدح . هدنسو )١(

 دبع اّمأ : تلق : ثيدحلا : لاق كي يبنلا َّنِإ : لوقي ةكيلم يبأ نبا تعمس لاق

 ةكيلم يبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع وهف ةكيلم يبأ نبا اًمأو ء قودص وهف راّبجلا

 . ديج لسرم دنس اذهف « ةقث ٌيعبات

 هللا دبع نع جيرُج نبا نع ٌيجنزلا نع يّدج ينثّدح لاق ديلولا وبأ انئّدح : هدئس (؟)

 مامإلا جيرُج نباو ء قودص وهو دلاخ نب ملسم وه ٌئجنزلا : تلق - ثيدحلا

 دنع ةدّيج دهاوش هلو ةكيلُم يبأ نبا ولع فوقوم دّيج دنئسلاو . فورعملا

 . ّيقرزألا
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 ثيدحلا يف دهاشلاو . ( 7/161١ )"هل ظفللاو ٌيقرزألا هاور : تلق

 . لوم هللا لهأ ئلع تلمعتسا : هلاؤس يف رمع لوق

 ةّصق يف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع كلذ ّلثم درو دقو -4

 ركب يبأ لع لخد نيرجاهملا نم ًالجر نأ يهو هدنسب ٌىقرزألا اهقاس
 الو انيلع ىتع دقو رمع اتيلع تفلختسا : لاقف ؟"”ِكاش وهو هنع هللا يضر
 هّئيقل اذإ هناحبس هلل لوقت فيكف ئتعأو لئتعأ ناك انكلم دق ولف هل تاطلس

 لجو زع هللاي الإ يفرصت له : لاقف هوسلجأف . ينوسلجأ : ركب وبأ لاقف

 تلقف : رمعم لاق َكلهأ ٌريخ مهيلع ٌتفلختسا : هتيقل اذإ هل لوقأ يّنإف
 اذه ئور . ةكم لهأ ُديخ : لاق ؟ كلهأ َريخ : هلوق امو ٌيرهزلل
 . 7/1١67 ©"9ةقرزألا ثيدحلا

 . ّنأو « هللا لهأب نولي اوناك ةكم لهأ نأ ئلع كدت ةتباثلاراثآلا هذهو

 ناسل ئلع تءاج دقف مهتيب ةروهشم ةفورعم مهب ةصاّخلا ةقنملا هذه

 نب رمع ناسل ئلعو « هنع هللا يضر ركب يبأ ناسل للعو « ٍهيِلك هللا لوسر

 ٍ هنع هللا ىضر باطخلا

 نع ةملسم نب داّمح انثَّدح « برح نب ناميلس انئَّدح « ديلولا وبأ انئّدح : هدنسو )١(
 وهف ديمح امأ : تلق . خلإ ثيدحلا : لاق ّيكملا ملسم نب نسحلا نع ديمح

 مهلك مهو نوفورعم لاجرلا ةّيقبو ٠ فورعم ةقث وهو ليوطلا ديمح يبأ نب ديمح
 هجام نبا ئور دقو لاجرلا بتك يف مهنع فشكلا دعب يل رهظ امك . لودع تاقث
 لضف باب يف هباتك لوأ يف براقم ظفلبو رخآ قيرط نم ثيدحلا اذه « هننس » يف

 اهيلع فوقولا دارأ نمو ٌيقرزألا دنع ةدّيج دهاوش هلو . همّلعو نآرقلا مّلعت نم

 . ملعأ هللاو ديفتسملا ديفي امم انركذ امب انيفتكا دقو « اهيلإ عجريلف
 . ًاضيرم ركب وبأ ناك يأ (؟)

 نع رمعم انربخأ ٠ قازرلا دبع انثّدح .رمع يبأ نبا انئّدح ديلولا وبأ انثدح هدنس ()

 نيرجاهملا نم لجر لخد : تلاق سيّمُع تنب ءامسأ نع دمحم نب مساقلا نع ٌيرهزلا
 وهو ةكم ليزن يندعلا رمع يبأ نب ئيحي نب دمحم رهف رمع يبأ نبا اّنأ : تلق ثيدحلا
 . دِّيج دنسلاو « فنصملا ١ بحاص يئاعنصلا وه قازرلا ديعو قودص
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 مّرَحلا ّلهأ نمآ نَم : لوقي لجو زع هللا َّنأ يوري هّْيَتُم نب بهو ناكو

 ٌةزايح ِكِلَم ّلكلو . يتّمذ يف ينّرَفخأ دقف مهفاخأ نّمو ينامأ بجوتسا

 وذ هللا انأ يقلخ نود يسفنل ٌثرتخا يتلا يتزوُح ةكم ٌنطبو « هيلاوح امم

 يفايضأو يدفو اهراّوزو اهراّمعو « يتيب ناريجو يتريخ اهّلهأ « ةكم

 0172 ٌىقرزألا هاور . يراوجو يتّمذ يفو ّيلع نونماض ينامأو يَفَتَك يفو

 .(؟/16*)

 ٌصاخخ عونب مهزّيم ئلاعتو هناحبس هللا َّنأ : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 ءاج امك : تادابعلاو تاعاطلاب نيلغتشملا ئلع لرت يتلا تاحرا و .

 رس تيل اه نا دي حر هاو درت ور ل لك يف زن

 ئلع » : ةياور يفو . ' !« نيرظانلل نورشعو َنيَّلصملل َنوعبرأو َنيفئاطلل

 اذه لهأ ئلع 0 : ةياور ىفو 0 لجسم دجسملا اذه

 ْ 0 علا

 نم مهنكمي اذهو مارحلا تيبلا نم مهُيرَق : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 ماوَّدلا ئلع هب فاوطلا راثكإ

 نم مهنكمي اذهو ةمّظعملا ةبعكلا نم مهُبِرُق : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 . ةمّركم ةدابع وه يذلا اهيلإ رظنلا راثكإ

 نب نامثع نع ملاس نب ديعس انئّدح « يّدج ينئَّدح : لاق ديلولا وبأ انئّدح هدنس )١(

 . ٌففْعَض هيف وهو جاس نب نامثع هيف بهو نع جاس
 . « ريبكلا مجعملا ١ يف يناربطلا هاور قفز

 . « طسوألا » يف يناربطلا هاور ()

 . ١517/١ « مارغلا ءافش » يف ٌئيسافلا هاور (4)
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 مزمز ِءام سّدقملا كرابملا ءاملا نم مهّبرق : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 . هنم علضتلاو هب قلعتلاو هبرُش راثكإ نم مهنكمي اذهو
 نم مهنكمي اذهو دوسألا رجحلا نم مهبرق : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 هناحبس حلل ةعيابم وهو بونذلا رفغيو اياطخلا طحي يذلا هّسمو هليبقت
 . ئلاعتو

 - ةميظعلا ةريعشلا راثكإ نم مهنكمي هنأ : ةكم لهأ صئاصخ نمو

 ةناّرْغِجلا  ةرمعلا تيقاوم نم مهبرق مكحب مهّنأل - ةرمعلا ةريعش

 اهتاكرب باستكاو اهتاريخ مانتغا يف ةعساو ةصرف مهل ّنِإف - ميعنتلاو

 ءاملعلا نيب ميدق عازن:ةلأسملا هذه يفو . مهنكمأ ام رامتعالا نم راثكإلاب

 . ةدئافلا لصحتل راصتخاب هل ضّدعتنس

 اهب نيرواجملاو ةكم لهأل هركُي : مهضعب لاق دق نأ ملعاف

 : لاقو رامتعالا اهب نيرواجملاو ةكم لهأل كلام هرك : ٌيشكرزلا لاق

 . تيبلاب فاوطلا مكترمع امّنِإ ةرمع مكيلع سيل ةكم لهأ اي
 كلام هب حّرصُي مل اهب نمو ةكم لهأل ةرمعلا ةّيهاركب مكحلا : تلق

 مهف وهو . ةهوركم اهّنأ ةرمع مكيلع سيل : هلوق نم مهضعب مهف امَّنِإو
 كلذ ىلع ًادامتعا مهدنع نم ةهاركلاب لوقلا كلام ئلإ اوبسنف ميقس

 يفن لع لدي ٠ ةرمع مكيلع سيل : كلام لوق نأ ئرت تنأو . مهفلا

 ةحابإلا لمشي امّنإو ًاموزل ةهاركلا ئلع لدي ال بوجولا يفنو . بوجولا
 . ةهاركلاو

 نب ئلعي وبأ هلَّوأ دقف « ةكم لهأ لع ةرمع ال « دمحأ نع ءاجام اّمأو

 مّدقت مهّنأل مهجّسح عم مهيلع ةرمع ال كلذب ديري هّنأب هباحصأ نم ءارفلا

 مل ناك نإو ليوأتلا اذهو ٌجحلا تقو ريغ يف ةنسلا ءانثأ يف اهلعف مهنم

 <_3ع



 : مهنم روهمجلا دنع بحتسم ةرمعلا نم راثكإلا ّنأ الإ داقتنا نم ملسي

 نبا هلقنو « رهاظلا ّلهأو « لبنح نب دمحأو ما « يعفاشلا

 « سنأو « سابع نباو ء.رمع نباو « بلاط ىب أ نب يلع نع مزح

 ُثنحت يتلا ةتباثلا ةريثكلا ثيداحألل ءاطعو ةمركع نيعباتلا نمو . ةشئاعو

 اذه دّيقت مل يتلاو اهيلاوتو اهعباتت ىلع صرحلاو ةرمعلا نم راثكإلا ئئلع

0 

 ! : لاق ول ينعي باوصلا ئلإ برقألا وه ناكل سكعلاب لئاق لاق ول لب

 0 ًادكؤم ًابابحتسا ةرمعلا نم راثكإلا مهل ٌبحتسي ةكم لهأ

 نيكرابملا نيناكملل مهترواجمو اهدهاشمب مهلولحو اهنطاوم نم مهبرقل

 . ريخلا لإ برقألا وه ناكل ميعنتلاو ةنارعجلا

 نم راثكإلا مهل ٌبحتسي ةكم لهأ ْنِإ لوقن امّنإو اذهب لوقن ال اًنكلو

 ةّماع لمشتو مهلمشت يتلا ةّماعلا ثيداحألل سانلا نم مهريغك ةرمعلا

 ةّجح الو . ٍرخآ نع دلب لهأ الو موق نع ًاموق صّصخت مل يتلاو سانلا

 ٌةدحاو ٌةرم الإ ماع يف رمتعي مل كي هللا لوسر نأب ةهاركلا ئلع ٌجتحا نمل

 الإ رجاه ذنم رمتعا الو ةدحاو ةجح الإ رجاه ذنم ّجح ام كي ِهّنأل كلذو

 . هتّجح عم ًةرمُعو ٍرمُع ثالث

 لعفُي ال نأو جحلا راركت ةهاركب لوقي نأ كلذب ٌجتحا نم ئلع مزليف

 ةرمعلا ةهاركب لوقي نأو ًائيدح الو ًاميدق ال اذهب لئاق الو ةدحاو ةّرم الإ

 هّضح نم لي هنع تبث ام فالخ وهو رهّدلاو رمعلا يف تاّرم ثالث الإ
 يف تبث امك ةيناثلا ةرمعلا نيبو اهنيبام رّمكت اهّنأو ةرمعلا لع

 هرمعلاو ححبلا ني ب اوعبات « ننسلا ١ يف امك ةعباتملاب هرمأو « نيحيحصلا »

 ةّضفلاو ديدحلا ثيخ ريكلا يفني امك نوهلاو رقفلا نايفني امهّنإف

 .« بعهذلاو
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 ةتيمو رقفلا نيفني ّقَسَن ٌرَمَْعو ئرتت ٌجَجحُح ١ : ثيدحلا يف امكو
 ماع يف رمع نبا رمتعاو . '''ةّرم رهش ّلك يف رمتعي ٌيلع ناكو « ءوسلا
 . "”دحاو ماع يف تاّرم ثالث ةشئاع ترمتعاو ةّرم نم رثكأ دحاو

 ىنعملاو « رمتعاف جرخ هسأر مّمج امَّلك ناكف ةكمب ماقأ هنأ سنأ نعو
 ٌجتحا نمل ةّجُح الو . قلحو رمتعاو جرخ هسأر رعش َرْثَك امّلك ناك هنأ
 . ةرمعلا نم راثكإلا ّنأو ةرمعلا ئلع فاوطلا ةّيلضفأب ًاضيأ ةهاركلا ئلع

 تسيلو ءاملعلا نيب عازن اهيف ةلأسملا هذه َّنأل فاوطلا نم راثكإلا تّرفي

 ةيلضفأ ةلأسم ريغ ةرمعلا راركت ةلأسم َّنِإو ًاصوصخ ٠ مهنيب قافتا لحم

 الو امهنيب طلخي سانلا نم ريثكو ٠ ئرخأ كلتو ةّيضق هذهف اهيلع فاوطلا

 ّْنِإو ةعدب ةرمعلا راركت َّنِإ : لوقي ذإ هنم مهف ءوس وأ ُمهو اذهو « قّرفي
 نم لضفأ فاوطلا راركت َّنِإو اهورّركي مل فلسلا َّنأ كلذ ئلع ليلدلا

 يف ال ةرمعلا راركت يف مالكلاو ثحبلا َّنأل رهاظ طلخ اذهو . ةرمعلا
 « ةدومحم َهَّنُس ةرمعلا راركت َّنأب لوقلا نم عنام ال هنأ عم امهنيب ةنراقملا
 . رّبدتف نيتلأسملا نيب ةافانم الف . اهنم لضفأ فاوطلا راركت َّنأو

 اي #6

 : روصنم نب ديعس هأور 000

 )١( الو ال« ئلحملا» .
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 نوثالثلاو ةيناثلا ةلأسملا

 ةمركملا ةّكم ةرّبقم لضف

 َمْعَن » : ةّكم ةرّبقمل لاق ل هنأ : ساّبع نبا نعف : اهترّبقم لضف اَمأ

 . رازبلا هجرخأ . « هذه ةرّبقملا

 - ةربقملا ةينث  ةينثلا ئلع ِخْكَي هللا لوسر فقو : لاق دوعسم نبا نعو
 وأ «ةعقُّبلا هذه نم ّلجو َّزع هللا ثعبي ١ : لاق « ةرّبقم ذئموي اهب سيلو
 لك عفشي ٠ باسح ريغب ةّنجلا نولخدي ٠ ًافلأ نيعبس هّلك ٍمّرَحلا اذه نم
 : ركب وبأ لاق . « ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ؛ ًافلأ نيعبس يف مهنم دحاو
 . « ءابرغلا مه » : لاق ؟هللا لوسر اي مه نّم

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةلمج اهيف َّنأ : ةرّبقملا هذه لئاضف نمو
 : ةباحصلا نمف . نيفراعلا ءاملعلاو

 نب ثراحلا ّمصألاو ؛ فوع نبا : لاقيو . فوحل نب ثراحلا ١
 دبع نب فروع نب رباج نب دسأ نب كلام نب ثراحلا : لاقيو . فوحل

 دقاو وبأ « ةنانك نب فانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب عجش نب فانم
 . ثراحلا نب فوع : همسا ليقو . ٌنيثبللا

 ١"- ليقو ء ةنح : ليقو « ٌّمصألا لّوألاو ء ورمع : ليقو « ةبح :

 دبع نب قابسلا نب ثراحلا نب ككعب نب لبانسلا وبأ ؛ هّبر دبع نب ديبل
 رادلا .

 دبع نب فوع ينبا هللا دبعو نمحرلا دبع وخأ فوع نب نئمح -
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 . يرهزلا يشرقلا ةّرم نب بالك نب ةرهز نب ثراحلا دبع نب فوع .

 يشرقلا سمش دبع نب ةّيمأ نب صاعلا يبأ نب ديسأ نب دلاخ -4
 ْ دعا تاعزعا وفدا

 يسوألا رماع نب يدع نب كلام نبا : ليقو « يدع نب بيب 50

 ْ . ٌىردب

 نب مرحأ نب ةعيبر نب - يرعشألا وه دلاخو بلا نب سيئخ 1

 . رخصابأ ئّنكي ٌيبعكلا ٌيعازخلا رمع نب بعك نب ةيشبح نب سينخ
 . ليطقلا هبقلو رعاشلا يلذُهلا بيّوُذ وبأ دلاخ نب دليوخ 1

 . ٌيدُحُأ ٌيِردَب يضايبلا ديبع نب ةيواعم نب ةَِيَدلا نب ديز 4

 نب كلام ينب نم ةلوخ نب دعس وه « رماع نب يلوخ نب دعس -4
 . رماع نب لج

 ٠١ ٌيموزخملا موزخم نب رماع نب ةثكنع نب عوبري نب ديعس .

 . ليهسو طيلس وخأ ٌدو دبع نب سمش دبع نب ورمع نب ناركسلا-١
 ١1 ءايلملا نب ةملس ليقو « ينهجلا اليملا نب ةملس .

 بلغ نّدؤملا ةروذحم وبأ « يحّمُجلا ناذول نب ريعم نب ةرُمَس ١

 . سوأ همسا ليقو « هتينك هيلع

 دبع نب ةحلط يبأ نبا : لاقيو « ةحلط نب نامثع نب ةبيش -5
 ئنكي «٠ يبجحلا يردبعلا يشرقلا يصق نب رادلا دبع نب نامثع نب ئّزعلا

 . ةيفص ابأ : ليقو « نامثع ابأ

 حمج نب ةفاذح نب بهو نب فلخ نب ةيمأ نب ناوفص 06
 . ةيمأ ابأ : ليقو ء بهو ابأ ئنكي « يحّمجلا

 . ليّقُطلا وبأ ئيثيللا ريمع نب هللا دبع نب ًةلئاو نب رماعس5
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 نب بعك نب ورمع نب رماع نب نامثع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ١
 دمحم وبأ ٌئميتلا ٌيشرقلا قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع وهو « ميمت

 . نامثع وبأ : ليقو ٠ نمحرلا دبع وبأ : ليقو

 نامثعو « يميتلا نامثع نب هللا ديبع نب نامثع نب نمحرلا دبع 4

 . بهذلا براش وه ريخألا

 ءركب وبأ وه امهنع هللا يضر ماّرعلا نب ريبزلا نب هللا دبع 8

 هّمأ « يندملا ٌئكملا ُيدسألا ٌئشرقلا ركب وبأ : لاقيو بيبخ وبأ : لاقيو

 . قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ

 هللا دبع نب ذئاع نب يفيص بئاسلا يبأ نب بئاسلا نب هللا دبع ٠"

 . ٌئموزخملا

 باهش نبا دج ةرْهُز نب ثراحلا دبع نب باهش نب هللا دبع ١

 . يرهزلا

 . ٌُيمشبعلا ةعيبر نب زرك : ليقو « زيرك نب رماع نب هللا دبع 7

 نب ديعس نب مشاه نب لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع 7

 : ليقو « دمحم وبأ نكي « يؤل نب بعك نب صيصه نب ورمع نب مهس
 . ٌيمهسلا ٌيشرقلا ريصن وبأ : ليقو « نمحرلا دبع وبأ

 احصلا ٌئيندملا ٌيودعلا ٌئيشرقلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع ' 4

 ْ : ةعمشلا نعلم ىك يف راما
 : اي

 نب زنع نب رماع نب برح نب راصح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع 0
 . ٌيرعشألا سرهامج نب ةيجان نب لئاو نب ءارذع نب رماع نب ركب

 ٌبّيطلاب بقلملا وهو « كي هللا لوسر ٍدمحم نب هللا دبع 7
 . رهاطلاو



 نب رماع نب رساي نب راّمع نب راّمع وخأ ٌئسنعلا رساي نب هللا دبع 7

 . ةكفت ةوباو وها تاق: كللام

 دبع نب ةّيمأ نب صْيِعلا يبأ نب  ريمأ ةّنز ئلع  ديِسأ نب ٍباَّتع 8
 . نمحرلا دبع وبأ ٌيومألا فانم دبع نب سمش

 . رادلا دبع نب نامثع نب علا دبع نب هللا دبع

 . امهنع هللا يضر

 نب ةجفرع وخأ « ٌيدنكلا مقرألا نب ديعس نب سيق نب سْرْعلا ١

 نب ةريغملا نب ورمع همساو « ٌئموزخملا ةعيبر يبأ نب شايع -""

 : ليقو « هللا دبع وبأ « ٌيموزخملا ٌيشرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع

 لّيلم نب هللا دبع نبا : لاقيو « ايلم ع )بنح نب ةدلك "3

 . ( نيمالي )

 نب رمعم تنب ةيفص امهّمأ « هّمأل ةيمأ نب َناوفص اخأ ةدلك ناك

 . حّمجج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح
 نب بهو نب بيبح نب رمعم نب ثراحلا نب بطاح نب دمحم اه

 َتنب ةمطاف ليمج ّمأ همأ تناك . ٌِحّمجلا ٌئيشرقلا حمج نب ةفاذح

 دبع نب سيق يبأ نب هللا دبع نب للجملا تنب ةيريوج : ليقو « لَلَجّملا
 . دو
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 وبأ ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب لفون نب ةمرُخَم نب رّوْسِملا 75
 . فوع نب نمحرلا دبع تخأ ءافشلا نب يرهزلا نامثع

 وأ محسأ نب فيفع نب مهن دبع : ليقو ٠ منغ نب لفغم 1
 يذ وخأ ١ ينّرُملا لفغم نب هللا دبع وبأ ءاذع نب ةعيبر نب ميخس

 . نيداجبلا

 ميدولا نب نيصحلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نب راّمع نب رساي "8
 ددأ نب كلام نب سنع نب ماي نب رماع نب ةثراح نب فوع نب ةبلعث ينب نم

 . ٌيرماعلا ئزعلا دبع نب مهر يبأ نب ةَرْبّس وبأ 4



 ءاسنلا نمو

 ١- امهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ ٠ ةلتق اهمأو «

 ماوعلا نب ريبزلا تحت تناكو . ئزعلا دبع تنب ةليتق : لاقيو .
 مأ دليوخ تنب ةجيدخ تخأ «دسأ نب دليوخ تنب ةمادخ -"

 . نينمؤملا

 . بالك نب يصق نب ئزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ
 . يؤل نب رماع ينب نم مصأ تنب ةدئاز اهّمأو

 « نوعظم نب نامثع تخأ « بهو نب بيبح نب نوعظم تنب بنيز -4
 . باطخلا نب رمع ٌةجوز

 , ةلكملا ةيدبسألا اينيزادق

 يبأ ةالوم طابخ تنب ةيمس اهُّمساو « رساي نب راّمع ّمَأ ةّيَمّس ١-

 . نيعمجأ نهنع هللا يضر هللا دبع نب ةريغملا نب ةفيذح

 نِفَد ْنَم ركذ ىف ةّصاخ ةلاسر يدابآزوريفلا ظفاحلا فّدص دقو

 نيف ةلطاخع لاير كلاجلا قرلع نب ةمعس ناسهن) ىلإ نيقفللو نعمل
 نم كامب لق كم يدان اروربقلا هركذاوم لع ايش تود اهيا .ةاحلا "اذه

 . مهريغو عيجرلا باحصأك اهفارطأب لتق نم اذكو . حتفلا موي ةباحصلا





 ةروثأملا دجاسملاو نكامألا

 اهفارطأو ةمركملا ةكمب





 لَو يبنلا دلوم

 موي هلك هيف دلو ليللا قوس يف ةكمب نآلا ىلإ فورعم ناكم وهو
 « هئثلاث : ليقو « هيناث : ليق ٠ ليفلا ماع نم لوألا عيبر رهش يف نينثالا

 موي نينثالا مويو . روهمجلا دنع روهشملا وه اذهو هرشع يناث : ليقو

 دلُؤو : سابع نبا لاق : لاق هنأ دمحأ مامإلا دنع ءاج دقف « كرابم

 نم ًارجاهم جرخو « نينثالا موي ءىبنتساو « نينثالا موي و هللا لوسر
 موي يفوتو ٠ نينثالا موي ةنيدملا مدقو ٠ نينثالا موي ةنيدملا ئلإ ةكم

 , ًارورسم ًانوتخم دلو هّنِإ : ليقو « نينثالا موي رّجحلا َمفَرو « نينثالا

 سيل ءامسلا لإ هسأر ًاعفار ضرألا ئلع هيدي ًاعضاو ةّرّسلا عوطقم : يأ

 فروع نب نمحرلا دبع ّمأ ءاّمَّشلا نع يوُر ٠ ءيش ةدالولا راذقأ نم هيلع
 تعمس ّلهّتساو ّيدي ىلع كي طقس امل : تلاق هتدالو تّلوت يتلا يهو
 ئّتح برغملاو قرشملا نيب ام يل ءاضأو «٠ هللا كمحر : لوقي آلئاق

 . مورلا روصق ىلإ ترظن

 : بئارغو ُبئاجع تعقو مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم ةليلو

 . اهنكامأ نم اهطوقسو اههوجول ٍذئتليل مانصألا نم ريثك ساكتنا اهنمف

 . دلو نيح ماشلا روصق هل تءاضأ ئَّمح هعم رونلا روهظ اهنمو

 « نارينلا دومُحو « تافرّشلا طوقسو . ئرسك ناويإ بارطضا اهنمو
 . ةواس ةريحب تضاغو « ماع فلأب كلذ لبق دمخت ملو
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 : تيبلا اذه خيرات

 يبأ نب ليقَع تيبلا اذه ئلع ئلوتسا ةنيدملا لإ ِةِكَي هللا لوسر رجاه امل

 0 مح هدالوأ ديبو هديب لزي ملو ء بلاط

 م نارزيَحلا تّجح اَمل مث , ءاضيبلا راد اهل لاقي يتلا هراد يف هلخدأف يفقثلا

 . هيف ئلصي ًادجسم هتلعجو رادلا نم هتجرخأ نوراهو ىسوم نيتفيلخلا

 نأ لوسرلا دلوم ةليل يف ةكمب ةداعلا ترجو : هانعم ام ةريهظ نبا لاق

 ىلإ نوجرخيف «٠ عومشلاو سناوفلاب دالبلا نايعأو ءاملعلاو رابكلا أيهتي

 كي لوسرلا َنِإ : لاقيو « هدلوم ئركذ ءايحإو هترايزل لوسرلا دلوم تيب
 « هيف دلو هنأ حجارلا ّنكل . هريغ يف لب  تيبلا اذه يف يأ - انه دلوي مل
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 يذلا وه مالسلاو د ل فورعملاو :

 دلوم اذه نوكو : لاق مث ل ل

 1 فلسا نع فلخلا رثأي ثراوتم روهشم لكي لوسرلا

 : تيبلا اذه ةفص

 اهيلع ةناوطسأ هيفو عبرم تيب هنأب « هئافش » يف يسافلا هفصو

 هيفو « كيبابش ةرشع هيفو « ةريبك ةيواز ىبرغلا هنكر ىفو . نادقع

 ىلإ ةراشإ بشخ نم نيزبارد اهيلع ةرفح بارحملا برقبو « بارحم

 ةنس رْفظملا كلملا مث ء ه ١/0ةنس يسابعلا رصانلا هرمع دقو

 .امهريغوشه 175

 هنأ ئلع لدي امم . اذه ريغ فصوب هتلحر يف ريبج نبا هفصو دقو اذه

 . نمزلا رّيغتب ًءانبو ةفص رّيغتي ناك لب ةدحاو ةفص ئلع مدي مل
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 ةمصاعلا نيمأ ناَّطق ساّبع خيشلا موحرملا ئلاعت هللا قفو دقو
 ءانب داعأف هللا امهمحر زيزعلا دبع كلملا ةلالج نم نذأتسأ نأ دعب ةسدقملا

 ةماع ةبتكم هيف تعضوو « ًاروجهم ًابِرَخ راصو مذهت نأ دعب تيبلا اذه
 ةعلاطملل ةحوتفم ةمركملا ةكم ةبتكمب ئمست « ةمخض ةميظع
 . هبساني امب ناكملا فرشل ًاظفح كلذو « ةعجارملاو
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 ةحيدخ ةديسلا تيب

 « ةيدسألا يصق نب ئزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ يهو

 . يصق هدج يف دي يبنلا عم عمتجت
 ةرشع َسمخ وحب ِهِكَو هتدالو لبق اهنع ئلاعت هللا يضر تدلو دقو

 . ةجيدخ ةديسلا تيبب مويلا فورعملا تيبلا اذه يف ةنس

 جاوزلا ئلإ ِةيكَي هتبلط يتلا يه اهنأ : اهنع هللا يضر اهصئاصخ نمو

 جّوزتي ملو « اهرمع ةيقب هعم تيقاعو . اهجّوزتي ةأرما لوأ اهنأو « اهب

 دقو « اهربق يف هسفنب وه لزنو ةكمب اهنفدو « تتام ئتح اهريغب اهيلع

 . ةنس نيرشعو ًاعبرأ هترشاع

 هتقذدضف لاجرلاو ءانسثلا نم هي نما نم لوأ اهنأ * اهصئاضتخا 3و

 . مه ّلك ل هين نع اهناميإ ببسب هللا ففخو « هتتّبثو هتناعأو هترزآو
 . ٌمغو دكنو بعت نم ةوعدلا يف هباصأ ام هنع جّرفو

 ا لاق هّنأ مانألا ديس نع ثيدحلا يف ءاج ام : اهصئاصخ نمو

 4 نوعرف ةأرمأ ةيسآ 25 + ةخيدص 3 ةمطاف ه3 + ير ةيهلاعلا انجن
 ِءاسن نم كّبسَح ١ : ةعوفرم هنع ئلاعت هللا يضر سنأ نع ةياور يفو

 « ٍدمحم ٌبنب ةمطافو « دليوخ ُتنب ٌةجيدخو « نارمع ُتنب جرم َنيملاعلا
 . هححصو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ؛ هلا

 « مالسلا هيلع ميهاربإ الإ اهنم ِلَي هدالوأ ّلك َّنأ : اهصئاصخ نمو
 : ةطبقلا ةيزاه هكا إف
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 . « اهِيحُي نم ُبِحَأ انأف اهّبُح ٌتقِزُر دقل » : وكل هلوق : اهلئاضف نمو
 تراغ امل اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلل ِِكَي هلوق : ًاضيأ اهلئاضف نمو

 « ْنماَنلا َرفك ْذِإ يب ْتّنمآ دقل « اهنم ًاريخ هللا ىنلدبأ ام ١ : اهيف تمّلكتو
 ذإ ينْئَساوو ٠ ُنماَنلا ينّضفر ذإ ينثَوآو « ُنماَنلا يّبَّذك ذإ يْئَقَدصو
 يف هلصأ . « ءاسنلا ٌدالوأ ينمرح ذإ اهّدالوأ ىنقزرو « ُنماَتلا ينّمّرح

 . يبالودلاو متاح ىبأو َدمحأ دنع ةريثك تاياور هلو ٠ 2« نيحيحصلا )

 . مهريغو يربطلاو

 مالسلا هيلع ليربج عم مالسلا اهل لسرأ ةزعلا ٌبر َّنأ : اهلئاضف نمو
 يه اذإف « ماعطو مادإ هيف ءانإب كتنأ دق ةجيدخ هذه « دّمحم اي : لاقف

 مالسلا هللا : تلاق اههْغّلب اًملف « مالسلا ينمو اهّبر نم اهيلع أرقأف كنتتأ
 . ناخيشلا هاور « مالسلا ٌليربج ئلعو مالسلا هنمو

 هلوقب « ةنجلا يف تيبب اهرّشب ليربج َّنأ : اهصئاصخ نمو

 . ناخيشلا هاور ؛ َبَصت الو

 َ !, م

 . كلذ ريغ : ليقو . ةرجهلا لبق

 : رادلا هذه خيرات

 رادلا هذه يفو ٠ ةجيدخ ةديسلاب دلو يبنلا جّوزت رادلا هذه يفو

 نم ةجيدخ ةدّيسلا دالوأ عيمج كلذكو . ةمطاف ةدّيسلا تدلُو

 « ةرونملا ةنيدملا ئلإ رجاه نأ ئلإ اهيف ًانكاس لزي ملو « ِدك هللا لوسر
 وهو ةيواعم هنم اهارتشا تح تلاز الو « بلاط يبأ نب ليقع اهذخأف

 "؟ها/



 نم ءاثالث ةليل لك هيف ئلاعت هللا نوركذي اوناكو : ةريهظ نبا لاق

 دجسملا دعب ةكمب عضاوملا لضفأ رادلا هذهو « حابصلا ئتح ءاشعلا

 ١ اهب هيلع يحولا لوزن ةرثكو « اهيف لوسرلا ئئنكّسل كلذو ١ مارحلا

 . هيف تدلو ةمطاف َّنِإ : لاقي يذلا عضوملاو « اهيف اهيف ءارهزلا ةمطاف دلومو

 ناك دقو . اهيف نلصيو رازت تناك ام تقو رادلا هذه يف ًاروهشم ناك

 . انمُث الإ عرذأ ةسمخ هلوط

 ةندباو ةيزدم هك رادو تاع يخيم يرو مسرعلا [ة8ي داقو

 يفو « ٌغارذ اهضرعو « ٌعارذ هيلع طوحملا ءانبلا لخاد نم ًالوط اهُمف

 ةمطاف نوك يف بير الو . اهسأر طقسم هّنإ : لاقي ١ دوسأ رجح اهطسو

 . ليلد ئلإ جاتحيف ديدحتلا كلذ امأ . هيف تدلو

 ناكو « فرشألا كلملا نمز يف يسابعلا رصاّنلا رادلا هذه رمع دقو

 يحولا ةبقل ثلاث عضومو «٠ يحولا ةّبُق : هل لاقي عضوم رادلا هذه قصالي
 اهب يمري يتلا ةراجحلا نم هيف يبتخي لَك لوسرلا ناك « ئبتخملا ئّمسي

 . نميلا بحاص رفظملا كلملا يحولا ةبُق رمع دقو . نوكرشملا

 ةمصاعلا نيمأ ناطق ساّبع خيشلا موحرملا ئلاعت هللا قفو دقو
 ةسردم اهيف ماقأو « ًابارخ تراص نأ دعب رادلا هذه ءانب داعأف ةسدقملا

 . هبسانُي امب ناكملا فرش ئلع ةظفاحملل كلذو « ميركلا نآرقلا ظيفحتل
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 بلاط يبأ نب يلع دلوم

 فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع وهو
 لهأ نم ريثك لوق يف ًامالسإ سانلا لوأ « نسحلا وبأ ٌمشاهلا ٌيشرقلا

 . ملعلا

 ١ 8ك يبنلا رجج يف يّبرف ٠ حيحصلا ئلع نينس رشعب ةثعبلا لبق دلو
 هل هريخأت ببسب هل لاقف « كوبت ةوزغ الإ دهاشملا هعم دهشو « هقرافي ملو

 هجّوزو « « ئسوم ْنِم َّنوراه ةلزنمب ينم ّنوكت ْنأ ئضرت الأ ١ : ةنيدملاب
 يبنلا ئخآ املو . دهاشملا رثكأ يف هديب ءاوللا ناكو « ةمطاف هتتبا

 هبقانمو «٠ « يخأ تنأ » : هل لاق هباحصأ نيب ملسو هلآو هيلع هللا ئلص
 . ّيلعل لقن ام ةباحصلا نم دحأل لقنُي مل : دمحأ مامإلا لاق تح ةريثك

 دعب لزي ملو ءرمع مهيلع صن نيذلا ئروشلا لهأ َدحأ ناكو

 . سانلا هعياب نامثع لتق املف ايتفلاو ملعلا رصنل ًايّدصتم لك يبنلا

 ماو هلو لها ناضاهلرقاد ههجو هللا مرك - يلع صئاصخ نمو
 هللا هّيحْيَو هلوسرو هللا بحي لجر ئلإ ًادغ ةيارلا ٌنعفدأل ٠ : ليي موي

 وجري مهّلك اودغِني هللا لوسر حبصأ اَم اًملف . « هيدي ئلع هللا ُحَمْفَي هلوسرو

 وه : اولاقف ٠ « بلاط يبأ ْنب ُيلع َنيأ ١ : هللا لوسر لاقف . اهاطعُي نأ

 هاجرخأ . « ةيارلا ٌءاطعأف ًاربف هل اعدف هينيع يف ّقّضبف هب ين أف هينيع 2

 عوكألا نب ةملس ثيدح نموهدعس نب لهس ثيدح نم « ريس يون

 . « هيدي ئلع هللا حتفي ١ : هيفو « راصتخاب هوحن

 م
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 تببحأ ام : رمع لاقف هيفو هوحن ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح يفو

 لهس ثيدح وحن ٌدمحأ دنع ةريرب ثيدح يفو . مويلا كلذ الإ ةرامإلا

 . هلوأ يف ةدايز هيفو

 انأو ينم ٌلجر الإ ٌبهذي ال :٠ لاقو شيرق ىلع ( ةءارب ) أرقي هثعبو

 « اوَبأف ؟؟ ةرخالاو اينذلا يف يبلاوي مك ؛ : هّمع ينبل لاقو . « ُهنم

 ةعضوف ةءادر لخأو . ةرخآلاو اينّدلا يف يّيلو ِهّنِإ : لاقف « انأ : لع لاقف

 مكنع َبِْذُيل هللا ٌُديري امّنِإ ١ : لاقو ٍنيسحو ٍنسحو ةمطافو يلع ئلع

 ناكو « هتاكم مانو « كك يبنلا بوث سبلو . 2« تيبلا ّلْهَأ 7 سجد

 نيأ : اولاقف هوأر اوحبصأ اًملف . لك يبنلا لتق اودصق نوكرشملا

 . كئتحاص

 كنأ الإ ئسوم نم َنوراه ةلزنمب ينم تنأ ١ : كوبت ةوزغ يف هل لاقو

 . يتفيلخ تنأو الإ َبهذأ نأ يغبني ال : يأ . « كيبنب تسل

 ( ٌةالوم ٌنلعف ُهالْوَم ٌتْنُك نَم » : لاقو

 رمع ناك دس ل لا 0

 د ل
 . هب لِدعن

 « ينولس : لوقي ٌنيلع ناك ليفّطلا يبأ نع هللا دبع نب بهو لاقو
 ٌملعأ انأو الإ ٍةيآ نم ام هللاوف « ئلاعت هللا باتك نع ينولسو ؛ ينولس

 . ٍراهن وأ ليلب تَلرنأ

 نم نيعبرأ ةنس ناضمر رهش نم رشع عباسلا ةليل يف ٌيلع لتق ناكو
 هيأ ؟ رهتش تصنو رهشأ ةثالك لإ كس نيك تقال ةذمو « ةرجهلا
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 ةعقو تناكو « نيئالثو سمح ةنس ةجبحلا يذ يف نامثع لتق دعب عيوب

 عبس ةنس يف نيفص ةعقوو « نيثالثو ٌّتس ةنس ئدامجج يف لّمَجلا

 . نيثالثو

 : رادلا هذه خيرات

 دلوم نم ٌبُرَقت يهو « بلاط يبأ نب لع اندّيس اهيف دلو رادلا هذه

 رادلا هذه ىلع ًابوتكم ناكو . ٌّيلع ُبعش : هل لاقي بْعِش يف كي يبنلا

 ئّبرت ٌلَحملا اذه يفو « ( بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ دلوم اذه )

 ناك هَّنِإ : لاقي ًارجح لحملا اذه رادج يف َّنأ ركذيو ٠ ِِلكب هللا لوسر

 ةنس هللا نيدل رصانلا نب دمحأ رادلا هذه رمع دقو . هلك ّئبنلا مّلكي
 هام

 ةّيلهألا ةسردملا هيفو . ديدج نم ناكملا اذه ىنُي دقلف : نآلا امأ

 ا عاجتلا يودع اكمل

 د ا
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 مقرألا يبأ سس مقرألا راد

 مالسإلا يف ٍةسردم لَو

 : ليقو « نيلّوألا نيقباسلا نم ناك « ٌىباحص وهف اذه مقرألا اَنأ

 نم 51ةنس يفوتو « ًاردب دهش هنأ : ركُدو « ةباحصلا نم ةرشع دعب ملسأ
 . ةرجهلا

 ىلع هراد فقوأ ملسأ اًملف « افصلا ئلع ةكمب راد هل تناكو

 وعدي ٠ شيرق نم ًايفختسم اهيف سلجي كك لوسرلا ناكف ٠ نيملسملا
 رابك نم ةريثك ةعامج رادلا هذه يف ملسأ دقو « مالسإلل اهيف سانلا

 ملسأ ْنَم ٌةَّدَِع لماكت ئّتح اهيف سلجي لكك لوسرلا لاز الو « ةباحصلا
 ّمث « ًاراهج اوجرخ كلذك اوناك اًملف « ٌرمع مهّرخآ ناكو « ًالجر نيعبرأ

 . "”روصنملا ٍرفعج يبأل اهوعاب نمز دعب مقرألا دافحأ َّنِإ

 ؟ نارزيخلا راد مسا نمزلا نم ةدم يف رادلا هذه لع قلطأ دقو

 ْتَنَب يسابعلا ّيدهملا ةيراج نارُزيخلا نأل : مسالا اذهب تيّمس اهّلعلو
 . "”ةزّوجت اهيلإ اهتبسن نوكيف « هنوروزي سانلا ناك « ًادجسم اهيف

 . ّيكملا مرحلل ةديدجلا ةعسوتلا يف رادلا هذه ءانب دّدجت دقو

 5 « باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا
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 راصو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا تائيه ضعبل ًاًّرقم تحبصأو
 ًارثأ تحبصأو تمده مث « هظيفحتو ميركلا نآرقلا ميلعتل ًارقم اهنم ٌءزج

 ققوي نأ : ئلاعت هللا لأسن « مويلا فرعت داكت ال اهّنِإ تح ٠ نيع َدعب
 راثآلل ًءايحإ « ةميظعلا ةيخيراتلا رادلا هذه ءانب ةداعإل ةديشرلا انتموكح

 اهل ةلص ال يتلا راثآلا ءايحإ نم ئلوأ كلش الب يهف ؛ ةّيمالسإلا ةينيدلا
 . يمالسإلا خيراتلاب



 ءارح راغ

 وأ ًءارح-_ ئمسي لبجب راغلا اذهو « ةيخيراتلا ةيرثألا نكامألا نم وهو

 نع ًاديعب ٠ تافرع ئىلإ بهاذلا راسي ئلع ةكم لامش يف عقي - رونلا لبج

 . لايمأ ةثالث ةكم نع دٌّعبي هَّنِإ : توقاي لوقيو « ليم وحنب قيرطلا ةّداج

 دتما دقلف نآلا امأ « ةريغص ةكم تناك امل لبق نم اذه نكلو : تلق -لق

 دعصيو يدومع لبجلاو م١١٠٠ هعافتراو « ءارحلا لبج دعب ْئَّتح نارمعلا

 . ةعاسلا فصن نم وحن يف هيف

 نم هيلإ ردحني ناسنإلاو « م 06 وحن لبجلا ةّمِق نع دُعبيف راغلا اّمأ

 « لامشلا وحن اهباب ةوجف نع ةرابع راغلاو مطتما ربط جرف يلع كفل

 دقلو . 2'"ةطسوتم ةماق هعافتراو « ًاسولج صاخشأ ةسمخ وحن عّست

 ئلع يحولا هيف لزن ٌثيح ةميظع ةماركب راغلا اذه ئلاعت هللا يصخ

 هيف ثكميف « راغلا اذه ئلإ ةثعبلا لبق بهذي لوسرلا ناك دقو ٠ لوسرلا
 امك « نآرقلا نم ةيآ لّوأب ليربج هيف هيلع لزن ئَّنح « هيف دّبعتي ةليوط يلايل
 « ٌناضمر رهش يف كلذ ناكو « يراخبلا مامإلا حيحص يف كلذ ءاج

 نأ لبق ) ةحضاو ةبعكلا ئري هنمو ٠ سانلا دعُبل هل ًادّيعتُم لوسرلا هراتخاو

 . ءايبنألا نم هئابآ ٌدّبعتُم هّنألو « ( مويلا ةبعكلا بحت يتلا ينابملا عفترت

 )١( تعفر ميهاربإ ءاولل 08 ص «نيمرحلا ةآرم» عجار ٠ يسافلل «مارغلا ءافش»و ١/ 58١.
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 روث راغ

 هنم دعبأو ءارح نم ربكأ ليج « روث لبج ئّمسي لبج يف راغلا اذهو

 دعصيو « ةانم دبع نب روثل ةبسن روثب يّمسو « ليم هرادقم « ةكمل ةبسنلاب

 لابج ةثالث نع ةرابع وهو . فصنو ةعاس نم وحن يف دعاصلا هيف
 فصن َّنح ةجيرعت 04 لبجلا يفو . اهنم ثلاثلا يف راغلاو « ةلصتم

 ةرخص نع ةرابع راغلاو « ردحني ىرخأو دعصي ًةرات دعاصلاف « لبجلا

 اهلو ٠ ئلعأ ئلإ اهرهظ ٠ ةريغص ةنيفسب هبشأ لبجلا ةمق يف ةفّوجم
 ةدحاو اهترّخؤم يفو « ةدحاو اهتمّدقم يف : ناتحتف

 هتعسو « رابشأ © قّيضلا همف لوطو « ًاربش (18) راغلا لوطو

 بابلا ةعسو « ربش اثلث هيبناج نمو « ربش رادقم ضرألا نع هعافتراو
 نآرقلا يف راغلا اذه ئلاعت هللا ركذ دقو « رابشأ ( 0 ) هلخدم يف يناثلا

 . 4٠[ : ةبوتلا] 6 ٍراَعْلا ف اَمُْهْذِإ ِنْيَنأ فت » : لاقف

 ء شيرق نم ركب يبأ عم ةرونملا ةنيدملا ئلإ ٍكَي لوسرلا رجاه اّملو
 امهماعط ناكو « مايأ ةثالث ةدم امهنع ثحبلا أدهي ئّتح راغلاب ايفتخا

 ناكو « ًاليل ةكم نم ماعطلاب امهيتأت ركب يبأ تنب ءامسأ تناكو « رمتلا

 ئلع توبكنعلا نوريف راغلاب اوؤمي ىّنح امهنع اوثحبيل نوجرخي رافكلا
 هنيدل ًاظفحو « هّيبنل ئلاعت هللا نم ةيامح ؛ ًادحأ هلخادب َّنأ نوُتظي الف همف

 2200 م
 . هعغرسو

 )١( ريبج نبا ةلحرو نيمرحلا ةآرم ١/ 0" .
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 اح رمأ ئلاعتو هناحبس هللا نأ ةّيورملا راثآلا ضعب يف ءاجو

 ِهَلِيَو 8 ةرجشلا نيبو توبكنعلا نيب اتعقو َّنح « ناعفدت اتلبقأف َنيِتّيْسُْحَو

 . [4 : حتفلا] «يرالاَو توليب

 نيبو مهنيب لاح هللا ّنكلو « ِهِلَك هللا لوسر رثأ نوكرشملا ئفتقاو

 « توبكنعلا جسن : راغلا باب ئلع اوأرو « رمألا مهيلع طلتخاف « كلذ

 ا ب ب ُهّنَأ َلَرنَأَق # : هلوقب ئلاعت هللا راشأ كلذ نئلإو

 راثآ ٍركب وبأ ئأر ذإ راغلا يف امه امنيبو . 4٠[ : ةبوتلا] اهْوَرَت ْمَّل دودج

 : لاق « انآر همدق عفر مهدحأ نأ ول « هللا لوسر اي : لاقف ٠ نيكرشملا

 ْدإ ِنْيَنأ يات » : 0 اا تالا هل طلاب

 4مم هلل ْنَّرَحَعال ءيهِبدَصِإ ُلوُقَيْدِإ راكلأ امه
 ةبوتلا] : 4٠[
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 ةوزرملاو افّصلا

 ةهجلا يف عقاو وهو ٠ سيبك يبأ لبج نم ةعطق وهف : افّضلا ام
 باب ) ئّمسملا بابلا نم ةبرقم ئلع « مارحلا دجسملا نم ةيبونجلا
 . ( افصلا

 ةهجلا يف عقاو وهو « ناعقيعق لبج نم ةعطق وهف : ةورملا اّمأو

 لثم ضرألا نع عفترم ناكم : ةورملاو . دجسملا نم ةيقرشلا ةيلامشلا
 . افصلا

 عراشلا اذه لوطو . لعسملا وه ةورملاو افصلا نيب يذلا عراشلاو

 . ( ًارتم 06 ) راتمأ ةسمخو رتم ةئامعبرأ

 ةورملا ئلع رخآو « ًافاسإ لع ّمسُي ٌنثو افصلا ئلع ةيلهاجلا يف ناك دقو

 جّرحت كلذلو « نينثولا اوحسم تيبلاب اوفاط اذإ اوناكف « ةلئان لَم ْىَّمسُي

 « ةيلهاجلا لْعِف نم ًافوخ ؛؟ ةورملاو افصلا نيب يعسلا نع نوملسملا
 َْنَمَف 7 ولأ رياَعَس نم ةَورَمْلَأَو اََصل اًمّصلآ نإ ## > : زيزعلا هباتك يف لاعت هللا لزنأف

 15 هل 52 رك سو أسوي كولي نأ دع حاتجالت رتتمأ وأ نيل ع
 . 16+ : ةرقبلا] © ٌعيِلَع

 اًمياوأَدْنإ » : ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف عرش نيح لي يبنلا لاقو

 ئلاعت هللا أدب يذلا وه هّنأل افصلا يعسلا لوأ اولعجا : يأ . « هب هللا ادب
 ,. [اه مه: ةرقبلا] 4 لأ راع نم ةَورمْلاَو اَمّصلأ نإ # هَ هلوق يف هب

 ا ا

 . « اومسأف َيْعّسلا مكيلع بنك هللا َّنِإ :  لكي لاقو
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 . بولطم امهيف ءاعدلاف ؛ ةباجإلا نكامأ نم ةورملاو افصلاو

 ئتأ هفاوط نِم ْغَرَف امل ِي يبنلا نأ ) : هنع هللا يضر ةريره وبأ ور

 لعَبف . هيدي ٌمفرو « تببلا ئلإ ّرظن ئتح , هيلع العف ءافصلا

 . ( َوعدي ْنأ ءاش ام وعديو « هللا دمحي

 نم اند امل لب َىّئلا نأ ) : امهنع هللا يضر هللا ديع نب رباج ئورو

 : لاق مث . 1٠64[ : ةرقبل) و ِرَمط ني ةَوْرمْلاَ اًمّصلأ نإ # 9 : أرق افصلا

 رد هيلع ّيقرف « افصلاب ًادبف « هب هللا ًادب امب أدبإ »

 هل ء هل كيرشاال هّدحو هللا الإ هلإ ال لاقو « هرككو هللا دّحوف « ةلبقلا

 زجنأ ٠ هدحو هللا الإ هلإ ال « ريدق ءيش لك ىلع وهو « دمحلا هلو كلملا

 كا كلذ زب اند و دعو هبا حالا هرعو اودع يضر مدعو

 نطب يف هامدق تّبصنا ئّتح ةورملا ئلإ لزن مث « تارم ثالث « اذه لثم

 امك ةورملا ئلع لعفف « ةورملا ئتأ تح لئشم اندعص اذإ ئتح « يداولا

 . ( افصلا ئلع لعف

 تيبلا لبقتسا افصلا ئلع دِعص اذإ امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو

 ةيعاوطو كتيعاوطو كنيدب ينمصعأ ّمهللا : لاق مث « رّبكو مارحلا

 كدابعو كتكئالم ٌبحيو كّبحي نّمم ينلعجا ّمهللا . كلوسر

 يف يل رفغأو ١ ئرسعلل ينبّتجو « ئرسيلل ينرّسي مهللا « نيحلاصاا
 ةّنج ةثرو نم ينلعجأو « نيقّتملا ةّمئأ نم ينلعجأو ٠ ئلوألاو ةرخآلا

 ةفوغذأ 9 : تلق كّنِإ ًمهللا « نيّدلا موي يتئيطخ يل رفغأو « ميعنلا

 ينتيده ذإ ٌمهللا « داعيملا فلخت ال كنإو . 660 : رفاغ] 4 يل َبِحَتْسَأ
 ىلع انأو يناّقوتت نََّح ء ينم هعزنت الو « هنم يّئعزنت الف مالسإلل
 . نتفلا ءوُسل ينرُخؤت الو « باذعلل ينمّدقت ال َمهللا . مالسإلا

 ا” #ا #
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 ةيدوعسلا ةعسوتلا لبق افصلا
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 يعسلاو فاوّطلا ةّيعورشم ّلصأ

 ميهاربإ اندّيس دهع نم « هرئاعشو ّجحلا كسانم نم يعسلاو فاوطلا
 0 1 و ا ما

 ىلإ ئلاعت هللا اهاده ئَّنح « ءاملل اهتجاح دنع ًاعبس ةورملاو افصلا نيب

 امهيلع ليعامسإب ميهاربإ لبقأ : امهنع هللا يضر ساّبع نبا لاق « مزمز
 دنع تيبلا دنع اهعضو ّبح « نش اهعمو « هعضرت يهو ٠ همأو مالسلا

 ًءاقِسو « رمت هيف ًابارج امهدنع عضوو . دجسملا ئلعأ يف مزمز قوف ةحود
 برشتو ٠ هعضرت ليعامسإ مأ تلعجو « ًاقلطنم ميهاربإ فق مث « ءام هيف
 هيلإ رظنت تلعجف .اهدلو شطعو تشطع دفن اًملق « ءاملا كلذ نم

 . اهيلي لبج برقأ افصلا تدجوف « هيلإ رظنت نأ ةهارك تقلطناف « ئّرلتي

 تطيهن ادخأ رت علق ؟ادج] ئرت له رظت يدازلا تلقتنا ع هيلع تماقف

 يعس تعس مث ؛ « اهعرد فرط تعفر يداولا تغلب اذإ ئتح «افصلا نم

 . « اهيلع تماقف ةورملا تتأ َه مث يداولا تزواج َّنح «. دوهجملا ناسنإلا

 نا ا ل ا

 . ًارصتخم يراخبلا هجرخأ ( ثيدحلا ) . ًاعبس امهنيب سّنلا

 « ةعاطلاو « ركّذلا نم امهيف ام : يعسلاو فاوطلا ةّيعورشم ةمكحو

 تور . اهميظعتب هللا رمأ يتلا رئاعشلا ميظعتو « نيلسرملا نئس ءايحإو
 « تيبلاب ٌفاوطلا َلِعُج امَّنِإ ١ : لاق لَك يبنلا َّنأ , اهنع هللا يضر ةشئاع

 « دمحأ هجرخأ . ؛« هللا ٍرْكذ ةماقإل ؛ رامجلا يْمَّرو ٠ ةورملاو افصلا َنيِبو

 . حيحص نسح : لاقو .٠ يذمرتلاو ٠ يمرادلاو « دواد وبأو

 ات



 ةمكحلاو « ةمألا هذهب ناّصاخ امهف : عابطضالاو امهيف لَمَرلا اّمأو

 نبا نع ريبج نب ديعس ئور « مهتوقو نيملسملا طاشن راهظإ ؛ امهيف

 دقو ةكم هباحصأو كَ هللا لوسر مدق ) : لاق امهنع هللا يضر قات

 مهتنهو دق ٌموق مكيلع مّدقي هَّنِإ : نوكرشملا لاقف « برثي ْئّمُح مهتنهو
 دعقو اولمري نأ مهرمأف « اولاق ام ئلع ِدكَي يبنلا هللا علطأف «٠ ئّمحلا

 لاقف ١ نينكرلا نيب اوّشمو اولمرف ٠ مهيلإ نورظني رجحلا ةيحان نوكرشملا
 . انم دلجأ ءالؤه . مهتنهو ئّمحلا َّنأ نومعزت نيذلا ءالؤه : نوكرشملا

 ءاقبإلا الإ اهّلك طاوشألا اولمري نأ مهرمأي نأ هعنمي ملف : ساّع نبا لاق

 . يئاسنلاو « دواد وبأو . ناخيشلاو « دمحأ هجرخأ . ( مهيلع

 . ها . يقهيبلاو

 دك اج

 7و



 ئوط وذ

 ئفشتسم مامأ لورجب نآلا اهعضومو « ةمركملا ةكمب ةفورعم رثب

 لزن لك يبنلا َّنأو ٠ فيرشلا ثيدحلا يف اهركذ ءاج دقو « ةدالولا
 . كانه تابو ٠ اهنم لستغاو « اهدنع

 يذب ٌلِزني ناك لي َىنلا ْنأ ١ : امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نعف
 . « ةكم ٌمدقي نيح « حبصلا يّلصي ئّنح « اهب ٌتيبيو . ّىوط

 يذلا دجسملا يف سيل « ةظيلغ ةّمكأ ئلع كي هللا لوسر ئَّلصمو
 . ةظيلغ ةّمَكأ لع كلذ نم لفسأ نكلو « ىنُب

 هاجرخأ . هلعف هنأ كك يبنلا نع ركذيو « ًاراهن ةكم لُخدي مث « لستغيو

 لوخد هركي ناكو » : دازو « هانعم ٌّرذ وبأ جرخأو ٠ يئاسنلاو دواد وبأو

 . « ًاليل ةكم

 « َحِبّصلا ئَّلص ىّنح ّىوط يذب تاب ِكلي هللا لوسر نأ » : ةورع نعو

 . كلام هجرخأ . ©« ةكم لخد مث « ٌلستغأ مث

 نيح ةكمب هلزنمب لستغي ناك : هنع يضرو « ههجو هللا مّرك ّيلع نعو
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 مل ًارمتعم وأ ًاّجاح جرخ اذإ ناك هّنأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 . كلام هجرخأ . اولستغيف هعم نم رمأيو « ٌلستغي ئّبح ةكم لُخدي
 . « ةكم لوخد لبق ٌخفب ّلستغا لي يبنلا َّنأ ١ : امهنع هللا يضر هنعو

 . ينطقرادلا هجرخأ

 ٌبتحتسم ةكم لوخد دنع لاستغالا : يربطلا نيدلا ٌتحم ظفاحلا لاق

 واولا حتفو ةلمهملا ءاطلا ٌمضب ) ئَّوُط وذو « ءاملعلا عيمج دنع

 « هيف ةّيوطم رثبب كلذب يّمُس « ةكم باب دنع عضوم ( رصقلاو « ةفّخملا
 لاقو . ءاطلا رسكب : يليصألا هطبضو « مهضعب هطبض اذكه

 . باوصلا وهو : يرذنملا لاق . ءاطلا حتفب يه : يعمصألا

 . فّرصُيو « ٌمضيو « هؤاط ٌرّسكُيف « ماشلاب يذلا عضوملا اَمأف

 . دودممف فئاطلا قيرطب يتلا اّمأو « امهب ءىرق دقو ٠ فّرصي الو

 بيرق عضوم « ةمجعملا ءاخلاو ءافلاب وهو « فورعم عضوم : خفو

 . ىنمي نيبو اهنيب ام ةكم نم

 عادولا ةَجمَح يف هلسُع َنأل ؛ عادولا ةَجَح ريغ يف لسُملا اذه نوكيو

 . ىوط يذب ناك
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 ةيارلا دحسم

 نم دعاّصلا نيمي ئلع « ةيردوجلاب عقاولا دجسملا وه : ةيارلا دجسم

 « ريغص قّيض قاقز هلبق ىتلا تويبلاو دجسملا نيبو « العملا ئلإ ىعدملا

 قاقزلا اذه يف ةعقاو معطم نب ريبج رثبو «٠ 2''ماعلا قيرطلا ئلإ ذفان
 . ةروجهم رئب ىهو « اهراوجب يذلا تيبلا رادجب ةقصتلمو « قّيضلا

 . حتفلا موي لك يبنلا ةيار عضوملا كلذ يف تزرغ هنأ روهشملاو

 هساسأ رفح دنعف « ه1771١ةنس اننامز يف دجسملا اذه ءانب دّدج دقلو

 ةنس خّرؤم امهيناثو . ةيرجه 848ةنس خّرؤم امهدحأ « ةيارلا
 .(فلأ ٠

 يبطقلا خيرات ئلع هقيلعت يف يدركلا رهاط دّمحم خيشلا لاق
 نارجحلا لازي الو « دجسملا ةرامِع نيح نيرجحلا انيأر دقو : مالعإلا
 . هرادج يف نيتّبثم

 اهجرختساف « ترتد مث . ٌيصق لوألا يف اهرفح ةروكذملا رئبلاو
 هلاق اذكه . اهايحأو . فانّم دبع نب لفون نب يدع نب معطم نب ريبج
 ٠ . « هخيرات ١ ىف ىقرزألا

 . ئلافجلا رئامعب ةفورعملا تويبلا نآلا ئرخألا ةهجلا نم هلباقيو ()
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 : ةمركملا ةكمب ةروهشملا دجاسملا نمو

 ةربقم برقب وهو : ( نجلا دجسم : هل لاقي يذلا دجسملا )

 0 تا لاقي غ ةألعملا

 ًاثيدح ءانب يب دقو .[ . : نجلا] <« َىيوأ ٌلُثل ةروس تلزن هيفو « نجلا

 ل

 . اليمج

 ئلإ بهاذلا راسي ئلع ( ةباجإلا دجسم : هل لاقي يذلا دجسملاو )

 ًءانب ينُب دقو . هيف برغملا ئَلص كي يبنلا َّنِإ : لاقي ء حطبألاب ىنم

 ادي

 قيدصلا ركب يبأ لإ بسنُي يذلا ( ةكم لفسأب نئاكلا دجسملاو )
 . ةنيدملا ئلإ اهنم رجاه يذلا هراد هّنِإ : لاقي هنع هللا يضر

 اندّيس دجسم : هل لاقي ٠ ةكيبشلا ةراح لوأ يف يذلا دجسملاو )

 . ةكم حتف موي هتيار زرغ يذلا عضوملا وهو ( ديلولا نب دلاخ

 نكي يبنلا هب لزن يذلا عضوملا وهو : ( َىَرط يذب يذلا دجسملاو )

 هدجيسلا عموم يف هداك ريع تعد ١ ّجح نيحو ٠ رمتعا نيح

 « ّىوط يذب مهلحاور اوعلخو « ليئارسإ ينب نم بن ُفلأ ٌجح نإ ليق

 هيف نورظتني ٠ ماع فلأ هيف تّرمتسا ةكئالملا َّنإ : ليقو « هنم اولستغاو

 .« تيبلل همودق نيح هيلعن علخ هبو « مالسلاو ةالصلا هيلع ّمدآ مودُق

 وهو « اهيلع ليلد ال لاوقألا هذه ٌّلكو . ابن نوعبس هلاونم لع كلسو

 . ٌّىوط يذ رئبب ةفورعم رثب كانهو « نآلا الإ فورعم

 لاقيو « ةفرع لوأ يف وهو : ميهاربإ دجسم ةروثأملا دجاسملا نمو

 تلاز تح « ةفرع موي يف ةّرمْتِب لزن لَك ناك دقو « ةنّرَع دجسم : هل
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 ء رصعلاو رهظلا ئَلص ثيح يداولا نطب ىلإ اهنم راس ّمث ٠ سمشلا
 . ةنَرُع نطبب ةفرع دودح يف وهو بطخو

 . لَك هتالص عضوم وه دجسملا اذه َّنِإ : لاقيو

 ىلع يغبني ناك كلذلو + ةفرغ نم ةرمث الو. لع تسيل هنأ ملغأز
 نطب ىلإ لخدي نأ بجي لب . دجسملا اذه يف ةالصلاب ّيفتكي ال نأ ٌجاحلا
 ةّيدوعسلا ةموكحلا تداعأ دقو 2 ةفرع ىف فوقولاب ٌقَّقحتي ّح « يداولا

 : ةاكانت ضار حنا راصقا# دجسملا اذه ءانب

 اا دج

 "و



 لابحلا

 : ةمركملا ةكمب ةروثأملا لابجلا

 راغلا هيفو روث لبج اهنمو ٠ فورعملا راغلا هيفو ءارح لبج اهنم

 . امهيلع مالكلا مَّدقت دقو « ًاضيأ فورعملا

 ىلع لِطُملا لبجلا وهو : سيّبُق يبأ لبجب فورعملا لبجلا : اهنمو

 دجسم ) : هل لاقي دجسم هالعأ يفو « روثأم كرابم لبج وهو « افصلا

 : هّنأ حيحصلا ّنكلو . نمحرلا ليلخ ميهاربإ هب دارملا نإ : ليق ( ميهاربإ

 نميلا لهأ نم لجر هرمع دقو « هيف دّبعتي ناك ( ٌيسيقلا ميهاربإ دجسم )

 زعلا هل نك ةرشه نم فلألاو ؛ نيتئاملا دعب َنيعبسو سمخ ةنس

  نيتراتمو هيث هيلع لغو < فرشلاو

 نأ سانلا معزي يذلا ليسملا ةهج نم هرخآ يف يذلا عضوملا اًئأو

 ةححص هل سيلف «٠ هك ْيبنلل هيف قشنا رمقلا

 : ريبث لبج اهنمو

 « ىنم نم لبجلا كلذو ٠ تافرع ئلإ ىنم نم بهاذلا راسي ئلع وهو

 ةالصلا هيلع ليعامسإ هب ّيدف يذلا شبكلا هيلع طبهأ يذلا وهو

 روهظ مايأو « ةّوبنلا لبق هيف دّبعتي ناك لي يبنلا َّنأ ئوريو ٠ مالسلاو

 . ةوعدلا

 ةهج يف تالسرملا ٌراغ ئّمسي راغ هيفو « ريبثل لباقملا لبجلا اهنمو
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 حيحص ٠ يف تباثلا ثيدحلا هل ٌلُّذيو ٠ روكذملا لبجلا نم فيّخلا دجسم
 مم نحن امنيب : لاق « هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع « يراخبلا

 . ١[ : تالسرملا] © ِتَلَسَرمْلاَو# : هيلع ٌثلزن ذإ ئنمب راغ يف لكرهللا لوسر

 . ثيدحلا رخآ ئلإ

 : ةمحرلا لبج اهنمو

 لبجب ًاضيأ ئّمسيو ةمحرلا لبجب ىّمسي تافرع طسو يف لبج وهو
 . ءاعدلا لبجب لوّمسيو ةفرع

 كلذلو « رابكلا تارخصلا دنع هدنع لكي هللا لوسر انديس فقو دقو

 . هيلع فوقولا ٌبحتسي الو هدوعص ُنَسُي ال هّنإف

 يذلا ةمحرلا لبج ئلع فوقولاب ءانتعالا نم ماوعلا دنع رهتشا ام امأو
 الإ فوقولا ٌحصي ال هنأ مهتلهج نم ريثك مّهوت امّبر ئتح ٠ تافرع ٍِطَسَوِ

 اذه دوعص يف هيلع دمتعُي نّمم دحأ ركذي ملو « تسلل ٌفلاخم أطخف . هب

 1 نيلسرملاو ءايبنألا فقوم وهو « ةليضف لبجلا

 : ةمدنخ لبج اهنمو

 نا را ا يعل لبجلا وه

 . يبن ٌنيعبس َربق هيف نإ : ليق ٠ رماع بْعِش ٌّقشب
 . حيحص ربخ كلذ يف سيلو : تلق
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 خا



 هي
 رّسحم يداو

 ءرتم وليك فصن هلوط « لابجلا نم نيتلسلس نيب قّيض ل
 ئنمو ةفلدزم نيب

 اوؤاج امنيح « ليفلا باحصأب هللا سأب لزن يداولا اذهب َّنِإ : لاقيو
 نم ةراجحب مهيمرت * . ليبابأ ًاريط مهيلع هللا لسرأف « ةبعكلا 0

 عارسإلا ٌجاحلل ٌبحتسُيو « مهتياغ ئلإ مهلوصو لبق مهكلهأف « ليججس
 . كلذ لعف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ هنم جورخنلا يف

 نحن عرسنف « كانه فقت تناك ئراصنلا َّنأ هيف ةلعلا َّنِإ : ليقو
 . ةيعفاشلا بتك نم « عومجملا ١ يف اذك « مهل ةفلاخم

 . ريسلا عرسأو « هتقان كّرح رّسَحُم نطب لكي ئتأ اًملف : ميقلا نبا لاق
 كلانه َّنإَف « هئادعأب هللا سأب اهيف لزن يتلا عضاوملا يف هتداع تناك هذهو
 يداو يداولا كلذ يّمس كلذلو « انيلع هللا ّيصق ام ليفلا باحصأ باصأ
 . باهذلا نع عطقناو ايعأ يأ هيف رّسَح ليفلا َّنأل ؛ رْسَحُم حم

 اي اي خنين
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 تافرع

 نم هلوط برقي « ةيوتسم هضرأ . عساو ناديُّم نع ةرابع : ُةَقَرَع
 « ريبك سوق لكش ئلع لابج ةلسلس هب طيحتو «٠ كلذك هضرعو « نيليم

 نم لصوملا ٌقيرطلا ( ةيلبقلا ) ةيبونجلا هتهج نم سوقلا اذه يفرطب ميو
 . فئاطلا ىلإ ةكم

 هيفو « ةفرع موي جاّجحلا ميخي ةفرع ناديم وه يذلا ناديملا اذه ىفو

 فويس

 أرتم وليك َنيرشعو ٍدحاو دعُب ئلع ةكم يلي امم ةفرع دودح ئدتبتو

 نامّلَع ّدحلا اذه دنع عِضُو دقو « ةكمب ةألعملا نم ًابيرق « وليك فصنو

 جراخ يف : يأ  ّلِحلا يف ةعقاو اهلك ةفرعو « ةفرع أدبم ْئلإ نازمري

 « نارخآ ناملع ةكم ةهج نم نيِمّلَعلا نيذه لبق عضو دقو « مرحلا دودح

 . مّرحلا دودح رخآ ئلإ نازمري

 ٠ مرحلا دودح ةياهن ئلإ نازمري نيذللا نيملعلا نيب يذلا عضوملاو

 « تافرع دودح أدبم ئلإ نازمري نيذللا نيرخآلا نيملعلاو « ةكم يلي اّمم

 ميركلا هباتك يف ئلاعت هللا اهركذ دقو « ( ةنَرَع ّنطب ) ئّئسي يذلا وه

 يف لكك اهركذو ٠1198 : ةرقبلا] © ٍتدقْرَع نم مُّكْضَفَأ آَدإََم » : هلوقب

 0 0 000 « هجام * نباو - واد 3 00 3 : ثيدحلا

 ل ؛مكلاحو يف اوكا هل
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 : « ُفقوم اهّلك ٌمْمَجو , انهه ٌتفقوو « ٌفقوم

 . اهئازجأ نم ءزج ّيأ يف دوجولاب قّقحتي ةفرعب فوقولاو ءاذه
 يف«ملاع ريغ وأ « ةفرع اهّنأ ًاملاع . ًاعجطضم وأ ًابكار وأ ًافقاو « ًامِرْحُم

 . ًاعامجإ ٌجحلا ناكرأ نم ( نكر وهو ) « هتقو

 وهو « ِهِ هللا لوسر عم تدهش : لاق رمْعَي نب نمحرلا دبع ثيدحل
 فيك هللا لوسر اي : اولاقف ء دجن لهأ نم سان هاتأو ء ةفرعب فقاو

 دقف عْمَج ِةليل نم رجفلا ةالص لبق ءاج نّمف « ةفّرَع ٌجحلا » : لاقف ؟ٌجحلا
 هححصو « مكاحلاو « يقهيبلاو « ةعبرألاو « دمحأ هجرخأ . « هجَح مت

 . يذمرتلا

 موي رجف عولطو ٠ ةفرع موي سمش لاوز نيب ام وهف فوقولا تقو اَمأ
 ءافلخلا اذكو روهمجلاو ٌيعفاشلاو كلامو نيّيفنحلا دنع «ءرحنلا
 . نودشأرلا

 فوقولا تقو : دمحأ لاقو « لاوزلا دعب فقو امْنِإ ِك يبنلا ّنأل

 . رحنلا موي وجفو « ةفرع موي رجف عولط نيب ام ةفرعب
 ةورع ثيدحل ًاراهن وأ ًاليل تقولا اذه نم ءزج يأ يف فوقولا يفكيو

 عْمجب ةادغلا ًةالص انعم ىَّلص نم » : لاق لَك يبنلا نأ يئاطلا سرضم نع
 ' ًاراهن وأ ًاليل تافرع نم كلذ لبق ضافأ دقو « ّضيفن تح انعم فقوف

 : يذمرتلا لاقو . يقهيبلاو « ةعبرألاو . دمحأ هجرخأ . « هّجح مت دقف

 . حيحص نسح ثيدح

 : فوقولا ةمكح

 نيلمآ « اهب اوعمتجا اذإ جاّجحلا َّنأ : ةفرعب فوقولا ةيعورشم ةمكحو
 نورّكذتي ؛ لوذخمو لوبقم نيب مهو « ًاعمطو ًافوخ نيلئاس « ًابهرو ًابغر
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 : دوه] «كيَِسَو نفس مْ ءويإبالِإ سن ,ذَتمكتاَل ِتأيمَوَي » ءاضقلا فقوم
 ملاعلا فارطأ عامتجا لع ةبت ةبّترتملا ةينارمعلا تارمثلا ايفخت الو «. 6

 اهيف موقيو ١ مهتيتش ٌمضتو « مهدوفو عمجت حاس يف يبالسإلا

 ولف « ةدلاخلا مهتيادهو « ةيقابلا مهتداعس هيف ام ئلع مهلدي مهبيطخ

 : ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف عافتنا مظعأ اوعفتْنال اوؤاش

 : ةفرع موي لضف
 َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح اهنم : ثيداحأ هلضف يف درو دق

 موي نم ِراَلا َنِم ادبع هيف هللا َقتعي نأ ْنِم َرثكأ موي ْنِم ام ٠ : لاق كي يبنلا

 دارأام : لرقيف « ةكئالملا مهب يهابي ّمث « لجو َّزع ونديل ِهّلإو « َةَفَرَع

 . يقهيبلاو ٠ هجام نباو « يئاسنلاو « ملسم هجرخأ « ؟ ءالؤه

 : لاق لك يبنلا َّنأ ءادردلا يبأ نع « زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نعو

 يف ُهنم ظيغأ الو ٌرقحأ الو ُرِحْدَأ الو ٌدْغصأ هيف ره ًاموي ٌناطيشلا َيْؤُرام »

 نع هللا زؤاجتو « ةمحرلا لّزنت نم هيف ىري اَمِل الإ َكاذ امو « َةَقَرَع موي

 ٍردب موي ئاوامو' ليق «٠ ردب موي ىأرام الإ , ماظعلا بونذلا

 هجرخأ . « ةكئالملا عزي ليربج ئأر دق هّنِإ امأ » : لاق ؟هللا لوسر اي

 . ًالوصوم مكاحلاو « ًالسرم « أطوملا ١ يف كلام

 كا ركملا دنع رمز , ةفرع موي ّلستغي نأ ٌجاحلل سيو

 ؛ ًايّيلم ٠ ًاربكم ٠ . اللهم « ًادماح « ءاعدلل هيدي ًاعفار « ةلبقلا :لبقتسم

 فّلكتي الو « بلق روضحو داهتجاب هبر ًايعاد . لكي يبنلا ئلع ًايّلصم

 ءاعد ّلك رّركي نأو « هب هتوص ضفخي نأ ٌبحتسُيو « ءاعدلا يف عسا

 « هيدلاولو « هسفنل ٌعْديلو « هتوص اهب ًاعفار « ةيبلتلا نم رثكُيو « ًاثالث

 رئاسو « هيلإ نسحأ نم ّلكو « هئاقدصأو « هبراقأو , هخياشمو

4 



 مويلا اذه َّنإف ء اذه نم ءيش يف ريصقتلا نم زذحيلو ٠ نيملسملا

 نم ةبوتلاو رافغتسالاو ءاعدلاو ركذلا رّركي نأ يغبنيو « هكرادت نكمي ال

 : ديدشلا مدنلا عم « تافلاخملا عيمج

 : ةفرع موي دي يبنلا ةبطخ
 َّنِإ ١ : لاقف ةفرع موي بطخ ِهكَي هنأ حيحصلا ٍرباج ثيدح يف ءاج

 يف « اذه مكرهش يف « اذه مكموي ٍةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد
 ء عوضوم ّيمدق تحت ةيلهاجلا رمأ نم ءيش ّلك َّنِإ الأ « اذه مكدلب
 نب ةعيبر نبا مد انئامد نم عضأ مد لوأ َّنإو . ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو

 « ٌليِذُه ةثلتقف ٠ دعس يب يف ًاعضرتسم ناك « بلطملا دبع نب ثراحلا

 دبع نب ساّعلا ابر انابر نم ٌعضأ ابر َلّوأو . عوضوم ةيلهاجلا ابرو
 ٌنهومتذخأ مكنإف ٠ ءاسنلا يف هللا اوقتاو « هلك عوضوم هّنإف ٠ بلطملا
 َنئِطوي الأ ٌنهيلع مكل َّنِإو « هللا ةملكب ٌنهجورف متللحتساو « هللا ٍةنامأب

 . حّربم ريغ ًابرض ٌنهوبرضاف كلذ نلعف نإف ٠ هّنوهركت ًادحأ مكشرف
 اولضت نل ام مكيف ٌتكرت دقو «٠ فورعملاب ٌنهتوسكو َنهقزر مكيلع ّنهلو
 متنأ امف ينع نولوؤسم متنأو « هللا باتك ء هب متمصتعا نإ هدعب

 هعبصأب لاقف « تحصنو تيدأو تغّلب دق كّنأ دهشن : اولاق « ؟نولئاق
 َّمهللا . دهشأ مهللا » : سانلا ئلإ اهبكنيو ءامسلا ئلإ اهعفري ةبابسلا

 . هجام نباو ٠ دواد وبأو ٠ ملسم هجرخأ . « دهشأ َّمهللا . دهشأ
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 ٌلضفأ » : هلي هللا لوسر لاق : لاق زيرك نب هللا دبع نب ةحلط نع

 هلإ ال ) : يلْبَق نم َنّيَلاو انأ تلق ام ُلضفأو « ةفرع موي ٌءاعد ِءاعّدلا
 باتك يف يقهيبلا هجرخأو ٠ كلام هجرخأ . « ( ُهل ٌكيرش ال ٌَّدحو هللا الإ
 . ًاروتبم ًالسرم اذكه « ريبكلا « تاوعدلا »

 : لاق لكي هللا لوسر نأ ؛ هّدج نع « هيبأ نع « بيعش نب ورمع نعو
 هلإ ال : يلبق نم َنرّيبَّنلاو انأ تلق ام ٌلضفأو « ةفرع موي ِءاعّدلا ُلضفأ »

 ءىش ّلك ئلع وهو « ٌدمحلا هلو « ُكلملا هل . هل كيرش ال هذحو هللا الإ

 : لاقو « (« دئسملا » يف دمحأ هجرخأو « يذمرتلا هجرخأ . 4 ريذق

 . ©« لضفأ ١ ناكم « « ُثلق ام ديخو ٍءاعدلا ُديخ »

 موي كك يبنلا ءاعد رثكأ ناك : لاق « هّدج نع « هيبأ نع « هنعو

 وهو « ٌدمحلا هلو « ُكلملا هل « هل ٌكيرش ال ٌهدحو هللا الإ هلإ ال ١ : ةفرع

 . «ريدق ءيش لك ئلع
 وهو هك هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نعو
 رولا اولوأَو ةكهتلملاو وه الإ دل اهل مَن ُدَنَأ دهس » : ةيآلا هذه أرقي ةفرع يف

 كلذ ىلع انأو « [18 : نارمع لآ] 4 ميكحَمْلا ديلا َوهاَلِإ هَل آل طَسِقْلاب اب
 . «دنسملا ١ يف دمحأ امهجرخأ . « بر اي نيدهاشلا نم

 نَّم ءاعد ٌرثكأ َّنِإ ٠ : لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َئيلع نعو

 ٌهدحو هللا الإ هلإ ال : َلوقأ نأ ةفرع موي يئاعدو « ءايبنألا نم يلبق ناك
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 ّمهللا « ٌريدق ءيش لك ئلع وهو . ٌدمحلا هلو « ُكلملا هل « هل ٌكيرش ال

 حرشا مهلا « ًارون يبلق يفو ٠ ًارون يعمس يفو « ًارون يرصب يف لعجا
 ١ ردصلا ساوسو نم كب ذوعأ ين ّمهللا « يرمأ يل رّسيو « يردص يل

 يف ِّلَي ام ٌرشو « ليللا يف ُحِلَي ام ٌرشو « ربقلا ةنتف ٌرشو « رمألا تاتشو

 .. يقهيبلا هجرخأ . « رهدلا قئاوب شو « حايرلا هب هت د ام ٌبشو « راهنلا

 هدحو هللا الإ هلإ ال : فقوملاب لوقي ناك هّنأ « هللا دبع نب ملاس نعو

 ءيش لك ئلع وهو « ريخلا هديب « دمحلا هلو « كلملا هل ء هل كيرش ال

 ولو « هللا الإ هلإ ال « نوملسم هل نحنو « ًادحاو ًاهلإ هللا الإ هلإ ال « ريدق
 لوقي لزي ملو « نيل نيلوألا انئابآ ٌبرو انّبر هللا الإ هلإ ال « نوكرشملا هرك

 تيأر دق : لاقف ٠ قيتع نب ريكب لإ تفتلا مث ٠ سمشلا تباغ تح كلذ

 هل لاق ّمث « مويلا يب كناذَول

 ادا لا ناسي لاق كي يبنلا

 . ٌرذ وبأ هجرخأ . « نيلئاسلا يطعأ ام

 يف ةفرع موي ِِلكب تلا ءاعد ٌرثكأ : لاق هنع هللا يضر يلع نعو

 كل ّمهللا « لوقن امم ًاريخو ٠ لوقن يذلاك ٌدمحلا كل ّمهللا ١ : فقوملا

 ّمهللا ٠ يثارت ٌبر كلو « يبآم كيلإو ٠ يتاممو يايحمو يكُسُنو يتالص
 ّمهللا ءرمألا تاتشو « ردصلا ةسوسوو « ربقلا باذع نم كب ذوعأ ين

 . يذمرتلا هجرخأ . « حيرلا هب ٌبهت ام رش * نم كب ذوعأ ين

 سيل هّنأل ؛ ًاليبس هيلإ تدجو ام فقوملا اذه عدأ ال : لاق هنأ هنعو

 نم باقرلل ًاقتع رثكأ موي سيلو « رانلا نم ُءاَقتُع هيف هلل الإ موي ضرألا يف

 يل عسوأو « رانلا نم يتبقر قتعأ ّمهللا : لوقت : نأ هيف رثكأف « ةفرع موي

 وعدأ ام ةماع هّنإف ٠ سنإلاو نجلا ةقسف ينع فرصأو « لالحلا قزرلا نم

 « مارغلا ريثم » يف جرفلا وبأ ظفاحلا هجرخأ . مويلا هب

 انما



 ثالث ربكأ هللا : فقوملاب لوقي ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 هلو ٠ كلملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقي مث ٠ تارم
 ينمصعاو ٠ ئدهلاب يندها ّمهللا : لوقي مث « ًةدحاو ًةرم . دمحلا

 ردق تكسي مث « تارم ثالث ئلوألاو ةرخآلا يف يل رفغاو ئوقتلاب

 ناكو « غرفي تح كلذ لثم لوقيف دوعي مث « باتكلا ةحتافب أرقي ام

 . رذوبأ هجرخأ . ًاروفغم ًابنذو « ًاروربم ًاّجح هلعجا ّمهللا : لوقي

 ةجَح ىف هيي ٌئبنلا اعد اميف ناك : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو

 يّرس ملعتو « يناكم ئرتو « يمالك ٌعمست كّنِإ ٌمهللا» : عاولا
 ٌثيغتسملا ُديقفلا ٌسئابلا انأ ٠ يرمأ نم ءيش كيلع ئفخي الو ٠ يتينالعو
 « نيكسملا ةلأسم كلأسأ « هبنذب ُفرتعُملا ٌقِفْسملا ٌلجولا ُديجتسملا
 نَم « ريرضلا ففئاخلا ءاعد كوعدأو « ليلذلا بنذملا َلاهتبا كيلإ ٌلهتبأو
 كل مغرو « هّدخ كل ٌلذو « ِهّترْبَع كل تضافو « هّبقر كل تعضخ
 . ًاميحر ًافوؤر يب نكو « ًايقش ٌبر كئاعدب ينلعجت ال ّمهللا « هقنأ

 . رذ وبأ هجرخأ . « نيطغُملا ٌريخ ايو نيلوؤسملا ريخاي

 امهنأ امهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نعو
 نم ٌلضفأ لمع الو ٌلوق فقوملا يف سيل » : لك هللا لوسر لاق : الاق
 « ةفرعب َفقو اذإ « لوقلا اذه ٌبحاص هيلإ هللا رظني نم لوأو « ءاعدلا اذه

 يّبلي مث « يعادلا ةئيهك هيدي طسبيو ٠ ههجوب مارحلا تيبلا لبقتسيف
 هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقيو « ًاثالث رّبكيو « ًاثالث
 « ٍةرم ةثام كلذ لوقي « ريخلا هديب «٠ تيميو يحي « دمحلا هلو « كلملا

 لك ئلع هللا َّنأ دهشأ « ميظعلا يّلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لوقي مث
 مث « ةرم ةئام كلذ لوقي « ًاملع ءيش لكب طاحأ دق هللا َّنأو ٠ ريدق ءيش
 ٌتالث كلذ لوقي « ميلعلا عيمسلا وه هللا َّنِإ ٠ ميجرلا ناطيشلا نم ذوعتي

 انك



 هللا مسبب ةرم لك يف أدبي « تارم ٌتالث « باتكلا ةحتاف أرقي مث « تارم

 مث ٠ نيمآ : ةرم لك لوقي باتكلا ةحتاف رخآ يفو « ميحرلا نمحرلا

 هللا مسب : اهلّوأ لوقي ٠ ةرم ةئام ١[ : صالخإلا] «ٌدحأ هنأ َوْهلْف» : أرقي

 هتكئالمو هللا ْىَّلص : لوقيف ِهلي ْبَتلا ئلع يّلصي مث « ميحرلا نمحرلا
 ةئام « هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو هلآ ئلعو « ّيمألا َنَّنلا ىلع

 هناوخإلو « هتابارقلو « هيدلاول ءاعدلا يف دهتجيو «٠ هسفنل وعدي مث « ةرم

 هذه هتلاقم يف داع هئاعد نم غرف اذإف ٠ تانمؤملاو نينمؤملا نم هللا يف
 . اذه ئلع يسمُي ئّتح ٌلمع الو ٌلوق فقوملا يف هل نوكي ال « ًاثالث لوقي
 « يتيب لبقتسا يدبع ىلإ اورظنأ : لوقي « ةكئالملا هب هللا ئهاب ئسمأ اذإف

 روسلا ٌبحأب أرقو ٠ ينلّلهو « يندمحو « ينحّبسو « يناّبلو ٠ ينرّجكف
 هل تبجوأو « هلمع تلبق دق يّنأ مكدهشأ ٠ يبن ىلع ئّلصو ٠ ىلإ

 لهأ يف عَّمَش ولو «٠ هل عّلشت نميف هتعّفشو « هبنذ هل ترفغو ٠ هرجأ
 . « مهيف هتعّمش فقوملا

 ٍدبع نم ام » : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 مل الإ « ٍتاملك ُدْشع يهو ٍةرم فلأ ةفرع ةليل تاوعدلا هذهب اعد ٍةمأ وأ

 : ًامثأم وأ محر ةعيطق الإ « هايإ هاطعأ الإ ٠ ًائيش ّلجو رع هّبر لأسي
 . هيطوم ضرألا يف يذلا ناحبس « هّشرع ءامسلا يف يذلا ناحبس

 ناحبس « هئاطلس رانلا يف يذلا ناحبس « هُليبس رحبلا يف يذلا ناحبس
 عفر يذلا ناحبس « هؤاضق ربقلا يف يذلا ناحبس « هّمحر ِةّنجلا يف يذلا
 هنم أجلم الو اجنم ال يذلا ناحبس ٠ ضرألا عضو يذلا ناحبس « ءامسلا

 . « هّيحو نآرقلا يف يذلا ناحبس « هيلإ الإ

 ًايبارعأ تعمس : لاق همع نع « نمحرلا دبع ( انأ ) « ديرد نبا نعو

 دقو « كوفع ءاجر الإ يل قبُت مل يبونذ َّنِإ ٌمهللا : لوقي تافرعب وعدي
 كِلوَطب . هقحتسأ ال ام ينطعأو « هلهأتسأ ال امب يلع نّمأف كيلإ تمّدقت

584 



 نم ءيش يف امهدجأ ملو « هدنسب ئرقلا يف يربطلا امهاور . كلضفو

 ةدابعلا ريغ ٠ ءيش ئلع جّرعي الأ مويلا كلذ يف فقاولل يغبنيو . لوصألا

 . ةفرع موي ءاعد ءاعدلا لضفأ : يعفاشلا لاق دقو . ركذلاو ءاعدلاو

 بكست كلانهو « ءاكبلاو لاهتبالاو عّدضتلا نم رثكي نأ يغبنيو

 هيف عمتجي عضوم وهو ٠ تابلطلا حجنتو « تارثعلا لاقتسُتو « تاربعلا

 نإف « العو َّلج هللا ءايلوأ نم مهسيلج مهب ئقشي ال نّمو « هللا دابع رايخ

 . هب سأب الف حابم رمأب لغتشا
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 ةفلدزملا

 مهفوقو دعب جاّجحلا هيف تيبي ةفرعو ئنم نيب عضوم : ةفلدزملا

 . ةفرعب

 نيبو - قيضملا :  هل لاقي يذلا ةفرع يمزأم نيب ةعقاو ةفلدزملاو

 رتم فالآ ةعبرأ نيّدحلا نيذه نيب ام اهلوطو « ىنم ةهج نم رّسَحُم يداو
 . ( ًارتم 497٠١ )ًارتم نوعبسو رتم ةئامثالثو

 - امهنع هللا يضر  رمع نبا ناكو « ًاعْمَج ) ًاضيأ ةفلدزملا ئّست 'كستو
 . ( مارحلا َرَعْشَملا ) اهّلك ةفلدزُملا يّمسُي

 مسالا اذهب ةفلدزملا تيّمّس هلجأ نم يذلا ببسلا نايب يف ءاملعللو

 هانعم يذلا « فالدزالا نم ًاذخأ كلذب تيّمُّس : ليقف « ٌةريثك ٌلاوقأ
 . اهيلإ نوبرتقي سانلا َّنأل ؛ بارتقالا

 تيّمُس : ليقو « ئلاعت هللا ئلإ ةبّرقم اهنأل كلذب تيّمُّس : ليقو
 . اهب نوعمتجي سانلا َّنأل ؛ عامتجالا ىنعمب فالدزالا نم ةفلدزملا

 جاجّجحلا ّنأل : لبث : اهب ءاوحو مدآ نيب عمج ئلاعت هللا ّنأل : ليقو

 . ( ًاعْمج ) تيّمُس اذهلو « اهيف اهيف ءاشعلاو برغملا يتالص نيب نوعمجي

 ناكملا  ءاملعلا روهمج هيلعام ئلع وهف : مارحلا ٌُرَعْشَملا اًمأو

 ٌبحتسي يذلا عضوملا وهو . ةفلدزملا طسو يف وهو ( حّرُف ) ئّئسُمْلا

 نأ « هنوركشيو « هنوركذيو « ئلاعت هللا نوعدي « هدنع اوفقي نأ ٍجاّجحلل
 فرقولا ناك نإو « لامعألا حلاصو « ةعاطلل مهقفوو « ناميإلل مهاده
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 لوسرلاب ءادتقالا ّنكلو ءًائزجم ةفلدزملا عاقب نم ةعقب ّيأ يف

 يف تبث دقو « هيلإ ٌبودنم « هيف ٌبوغرم هلمعب يّسأتلاو : 35 مركألا
 ةيلهاجلا لهأ ناك دقو . حزق دنع فقو يي لوسرلا َّنأ : ةحيحصلا ةَنِّسلا

 ٠ بالك نب ٌيصْق اهدقوأ نم لوآ نإ : لاقيو « ًاران ةفلدزملاب نودقوي

 ٌلضيال تح ةفرع نم عفدي نم اهاريل ؛ رانلا نودقوي اوناك امّنإو

 . قيرطلا

 « دقوُت رانلاو ٠ عْمَج ئلإ ةفرع نم عفد ل يبنلا َّنأ ) : َيوُر دقو

 . ( اهنم ًابيرق لزن ئَّتح . اهمؤي وهو
 دهع ئلع دقوت رانلا تناك : لاق  امهنع هللا يضر  رمع نبا نعو

 . نامثعو رمعو ركب يبأو ِكي هللا لوسر

 آَدإَف »8 : لولاعت هللا لاق « زيزعلا هباتك يف ةفلدزملا ئلاعت هللا ركذ دقو

 ُةورُكْذَأَو َماَرَكْلا ٍرَعْشَمْلا دنع هلأ اوُرُكحْدَأَف ٍتدَفَرَع ني رُكضَفَأ
 . ١84[ : ةرقبلا] 00003 كا

 : ةيوبنلا ةنسلا يف اهركذ ءاجو

 لكي يبنلا َّنأ ١ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ملسم ىورو

 0 ا ل ا لا

 نيبت ْىَّنح رجفلا ئّلصف ٠ 0 عجطضا مث « ًائيش امهنيب

 00 مارحلا رَعْشَملا ئن 'رتأ ىتح ءاوصقلا بكر مث ء ةماقإو ٍناذأب حبصلا

 عفدف , ًادج رفسأ َّْنح ًافقاو لزي ملف :ةلكوو ةللهو هللا رّيكو « ةلبقلا

 كلس مث « ًاليلق كّوحف رّسَحُم نطب تأ ئتح « سمشلا علطت نأ لبق

 ئلع ئتأ تح « ئربكلا ةرمجلا ئلع جرخت يتلا «٠ ئطسولا قيرطلا
 يا

 ( رحنملا ئلإ فرصنا مث ٠ يداولا نطب نم مر « اهنم
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 ناك  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع « هريغو يراخبلا ىئورو

 قرشأ : نولوقيو ٠ سمشلا علطت ئّتح عْمج نم نوضيفُي ال ةيلهاجلا لهأ
 :. نيفشلا عولط لق لضاقان 1١" لو ىلا هتلاخف < نيقت انيك رب
 1 ةفلدزملا يه ٌعْمَجو

 : ةفلدزمب فوقولا تقو

 نب ورمع لوقل . هسمش عولط ئلإ رحنلا موي رجف عولط نم هتقوو
2 

 نيكرشملا نإ : لاقو فقو مث «٠ َّمبصلا عْمَجِب رمع انب ئلص ٠ نوميم
 مث «٠ مهفلاخ ِةِك هللا لوسر نإو . سمشلا علطت َّنح « نوضيفُي ال اوناك

 : دواد وبأو « دمحأ هجرخأ « سمشلا علطت نأ لبق ضافأ

 تبي مل نإو . فوقولا كردأ دقف ٠ تقولا اذه يف ةفلدزمب دجُو نّمف

 . رحنلا ةليل نم ريخألا فصنلا يف ةفلدزمب فوقولا زوجي

 : ةفلدزمب فوقولا ننس

 :رومأ ةتس كللذل رو

 ءام دجي مل نإف « ليللا فصن دعب ةفلدزمب فوقولل لسغلا نسي ١-

 نامزلا فرش : اهنم . لضفلا نم ًاعاونأ تَعّمج ةليللا ( هذهو ) « مّميت
 نّمو « هللا دفو اهيف عمتجا دقو « مرحلا نم ةفلدزم َنإف « ناكملاو

 ةوالتو ةالص نم : ةدابعلا عاونأب اهؤايحإ بلطُيف « مهسيلج مهب ئقشي ال
 . عٌّرضتو ءاعدو ركذو

 ١- املو ةفلدزمب فوقولا تقو عسَّنيل حبصلا ةالصب ليجعتلا سيو '
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 هيلع ئقري وأ « هدنع فقيو « مارحلا رّعْشَملا َيتأي نأ ٌسيو
 ًايبلم « ًاركاذ « ًايعاد « ةلبقلا ًالبقتسم

 « هايإ انتيرأو ٠ هيف انتقّفو امك ّمهللا : رعشملا يف ( هب وعدي اممو )
 . انتلعو امك ءانمحراو ءانل رفغاو « انئيده امك « كركذل انقفوف
 ٍرَعشملا ده اوركسألَه ٍكَرَع ني ركن اك » : كلوقب
 0 ا 0 ذو ماَرَحْلأ

 4 2 يجي كُدَع هّمأ كرإ لأ اووَْسْسْأَو ٌساَككلأ صاكأ ُثَيَح ناو ضيف ّش

 ةرقيلا] : 19981١94[ .

 انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ ًمهللا : هلوق نم رثكُيو

 . راثلا باذع

 عولط لبقو  ًادج رافسإلا دعب ةفلدزم نم لوزنلا ٌتحتسُيو -5

 لوقل ؛؟ روهمجلاو « دمحأو ٠ ىعفاشلاو « نيّيفنحلا دنع ٠ سمشلا

 اوناك نيكرشملا َّنإ . دعما يضر معالاك : نوميم نب ورمع

 ..:ةولرقي اوناكو « ريبث ىلع سمشلا قرشت تع ئتح عْمَج نم نوضيفي ال

 . سمشلا عّلطت نأ لبق عفدف « ِ ؟ يبنلا مهفلاخف « ريغن اميك ريبث قرشأ

 . ًاملسم الإ ةعبسلا هجرخأ

 . رافسإلا لبق ةفلدزم نم عفدي : كلام لاقو

 ثيدحل + رّسَحُم يداو ريغ يف راقوو ةنيكسب ريسي نأ ٌٍبحتسُيو 5

 فدرأ مث « ًاعْمَج تأ لكي يبنلا ٌنأامهنع هللا يضر ساّبع نبا نع « مَّسْقِم

 ليخلا فاجيإب سيل يلا َّنِإ « سانلا اهُّيأ » : لاقو ٠ ساّبع نب لضفلا

 0 نتمنا نتح اهردب ةئفار  اهكاز ابق 4 ةئيكشلاب كيلنت ٠ لبإلاو

 . يقهيبلاو ٠ دواد وب أ هج خأ
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 ولو هتباد كيرحتو 8 اكان ولو رّشَحُم يداوب عارسإلا ٌتحتسُيو 1

 لَك ّيِبَلا نأ  رياج ىور دقف . لك ّئبنلاب ءادتقا ؛ رجح ةيمر ردق « ًابكار

 دعا دج دج

قف ةرانم نع ةراص ناكو ةفلدزمب مارحلا رعشمل 1
 ط

 كانه ريبك دحسم نب نآلاو
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٠ 

 نىسم

 يذ نم نماثلا مويلا يف جاّجحلا هيف لزني يذلا ناكملل مسا : ّئنم
 ةليلو نماثلا مويلا ةّيقب هيف نوضقيف « ةفرع ئلإ باهذلا لبق . ةجحلا

 مث ١ سمشلا قرشت نأ ئلإ عساتلا مويلا حابصو ةجحلا يذ نم عساتلا

 فوقولا دعي هيلإ نودوعي يذلا ناكملا : ًاضيأ وهو . ةفرع لإ نوبهذي

 نم اوهتني ئّتح « اهيلايلو ٠ قيرشتلا مايأو « رحنلا موي هيف نوضقي « ةفرعب
 . رامجلا يمر

 . ًابيرقت ارتم وليك ةتس ىنمو ةكم يلامش نيب ام ةفاسملاو

 راصنألا عياب يتلا يهو  ةبقعلا ةرمجب ةكم ةهج نم ناكملا اذه ٌّدَحُي

 ةفلدزملا ةهج نمو  ةرجهلا لبق كي هللا لوسر اهدنع ةنيدملا لهأ نم

 . رّسَحم يداوب

 . كسانملا مايأ ِكَي اهنكسو « رثوكلا ةروس ئنمب تلزن دقو

 ؛ كلذب تيّمُس ءافّرصتو َىلإك ( ّىنم ) : سوماقلا يف لاق

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو « ءامدلا نم اهب ئنمي ام ةرثكل

 قرافي نأ دارأ امل مالسلا هيلع ليربج نأل ؛ كلذب تيّمّس امَّنإ )

 ةينمأل ؛ ىنم تيّمسف « ةّنجلا ئّئمتأ : لاق . نمت : هل لاق « مدآ
 . ها « مالسلا هيلع مدا
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 : قيرشتلا يلايل اهب تيبملا

 يتليلو ٠ لجعتي مل نَمل ثالثلا قيرشتلا يلايل ّىنمب تايبلا بجي
 وهو « كلام دنع . لجعت نمل ةجحلا يذ نم َّرشع ىناثلاو ّرشع يداحلا

 8 دمحأو « يعفاشلا دنع حيحصلا

 دحأ تيبي نأ هني ناك ٌرمع َّنإ : لوقيامهنع هللا ىضر رمع نبا ناكو
 « ةبيش يبأ نبا هجرخأ . ىنم اولخدي نأ مهرمأي ناكو « ةبقعلا ءارو نم

 . ىقهيبلاو

 دبع لوقل ؛ لوألا حجارلاو . ةَّنُس ئنمب تايبلا : نوّيفنحلا لاقو

 يتأيف « سانلا لاومأب عيابتن انإ : رمع نبال تلق : خوّرف نب نمحرلا
 ىنمب تاب دقف كرهللا ٌلوسر اَمأ ) : لاقف . لاملا ليلع تيبيف ةكم اندحأ
 . يقهيبلاو « دواد وبأ هجرخأ . ( َلظو

 كرت نإو « مد همزل ٍةليل تيبم كرت نّمف . ليللا مظعم تايب بجاولاو
 . كلام دنع ِءامد ةثالث همزل ٍلايل ثالث كرت نإو « نامد همزل نيتليل

 ُدُم همزل ةليل كرت نإ : مهنع روهشملا يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا تلاقو

 . مد همزل ثالثلا يلايللا كرت نإو « نادم همزل نيتليل كرت نإو « ماعط

 يوذ نع قيرشتلا يلايل ىنمب تيبملا طوقس ئلع ءاهقفلا قفتا دقوءاذه

 نبا ثيدحل ؛ هكرتب ءيش مهمزلي الف 3 لبولا ةاعرو ةاقسلاك , راذعألا

 يلايل ةكمب َتيِبي نأ لكي يبنلا ّنذأتسا سابعلا نإ ) : امهنع هللا يضر رمع

 . ناخيشلاو « دمحأ هجرخأ . ( هل نذأف هتياقس لجأ نم ىنم

 اوكرتي نأ ءاعّرلل صخر هلي هللا لوسر نأ 2 يدع نب مصاع نعو
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 ٠ مكاحلاو « نابح نباو « ةعبرألاو « نامامإلا هجرخأ . ( ىنمب تيبملا

 . يذمرتلا هححصو

 نم ئلع ءيش الو عامجإلاب َةَّنُّس وهف عساتلا ةليل ئنمب تيبملا ام

 . هكرت

 يف ةيناثلاو « رحنلا موي يف لوألا « نيتبطخ ىنمب بطخ هب هنأ تبث
 . رشع يناثلا مويلا يف : ليقو « ةجحلا يذ نم رشع يداحلا مويلا

 ناهبن تنب ءارس نع ثيدحلا يف ءاج دقف « اهدعب يتلا ةبطخلا امأ

 موي يأ نورد له » : عادولا ةجح يف لوقي لي هللا لوسر انعمس : تلاق

 « قيرشتلا مايأ ًطسوأ اذه : لاق « ٌملعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟« اذه

 : لاق ٠ ملعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟« اذه ٍدلب يأ نوردت له » : لاق

 دعب مكاقلأ ال يّلعل , يردأ ال نإ » : لاق مث « « مارحلا ٌدَحْشَملا اذه:

 ةقرحبك ؛  ٌمارح مكيلع مكضارعأو مكلومأو مكءامد َّنِإو الأ . اذه يماع

 . مكلامعأ نع مكلأسيف « « مكبر اوقلت ئتح ٠ اذه مكدلب يف « اذه مكموي

 الإ ثبلي مل ةنيدملا مدق اًملف ؟« تنّلب له الأ ٠ مكاصقأ مكاندأ ّلبيلف الأ
 . يقهيبلا هجرخأ . لكَ تام تح ًاليلق

 يف ال . قيرشتلا مايأ طسوأ يف تناك ةبطخلا هذه نأ ئلع ثيدحلا َّلد

 نم رشع يناثلا موي نوكت ةبطخلا هذه : دمحأو ٌئعفاشلا لاق اذلو « اهلوأ

 : لاق ينّرُملا ورْمَع نب عفار نع ثيدحلا يف ءاج دقف ؛ ةجحلا يذ

 ٍةلغب ئلع ئحّصلا عفترا نيح ىنمب سانلا ُبطخي ِكلكي هللا لوسر تيأر )
 . (ٍدعاقو مئاق نيب ُسانلاو ١ هنع رّبعي هنع هللا يضر ٌئلعو « ءابهش

 . حيحص دنسب ٌئئاسنلاو ٠ نسح دنسب ٌئقهيبلاو « دواد وبأ هجرخأ
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 نحنو ب هللا لوسر انّبَطَخ ) : يميتلا ذاعم نب نمحرلا دبع لاقو
 « انلزانم يف نحنو لرقي ام ٌعمسن انك ئّتح « انعامسأ ْتحّتفف « ىنمب

 « نيتباّيسلا هيعبصأ عضوف « رامجلا ّعلب ئَّنح , مهكسانم مهملعي قفطف
 ء دجسملا مَّدقم يف اولزنف ٠ نيرجاهملا رمأ مث .٠ فذحلا ئصحب لاق ّمث

 . ( كلذ دعب سانلا لزن مث . دجسملا ءارو نم اولزنف « راصنألا رمأو

 . هظفل اذهو « دواد وبأو « دمحأ هجرخأ

 رصعلاو رهظلا اهب ئّلصو « قيرشتلا مايأ ىنمب كي نكس دقو

 دمحأ مامإلا ىئور « ةفرع موي ٌرجفلاو « ةيورتلا موي ءاشعلاو برغملاو
 بحي ناك امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع َّنأ : هنع هللا يضر
 لكك يبنلا نأ ) : كلذو « ىنمب 0 ا

 ( ىنمب ةيورتلا موي رهظلا ْئَّلص

 سابع نب هللا دبع نع « هجام نباو « دواد وبأو . دمحأ ئورو
 « ةيورتلا موي َرهظلا كي هللا لوسر ئَّلص ) : لاق « امهنع ئلاعت هللا يضر

 . ( ىنمب ةفرع موي ٌرجفلاو

 تلأس : لاق « عيفر نب زيزعلا دبع نع « ملسمو ٌيراخبلا ىورو
 ئلص نيأ « ِكي هللا لوسر نم هتلقع ٍءيشب ينربخأ : تلقف كلام نب سنأ

 . ىنمب : لاق ؟ةيورتلا موي رهظلا

 دجسمو « رثوكلا دجسمو . فيحلا دجسم : دهاشملا نم ىنمبو
 تارمجلاو ٠ تالسرملا راغو « ىنم دجسمو « ةعيبلا دجسمو « شبكلا

 . رحنملاو « ثالثلا
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 فيلا دجسم

 كنيمي ئلع نوكي « ىنم نم ةيبونجلا ةهجلا يف وهف فيّخلا دجسم اّمأ
 . تافرع نم ًامداق تنك اذإ كراسي نلعو « ةكم نم ًامداق تنك اذإ

 ٌةبق يقرشلا هرادج نم برقلاب دجسملا اذه نحص يف ناك دقو

 تميقأ يتلا ةميخلا عضوم يف يهو ٠ دوقع ةينامث قوف تميقأ « ةميظع
 رهظ نم « ةسمخلا تاقوألا اهيف ىَّلص يتلاو « عادولا ةجح يف َِي يبنلل
 يذلا . ثيدحلا يف هلضف ءاج دقو « ةفرع موي رجف لإ ةيورتلا موي
 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : يناربطلا هجرخأ

 « فيلا ٍدجسم « دجاسم ةثالث لإ الإ لاحِدلا دَّشُت ال ١ : لك هللا لوسر
 . « اذه يدجسمو « مارحلا ٍدجسمو

 ركذُي ملو « ةملس نب داّمح الإ رْبج نب موثلك نع هوري مل : لاقو
 . ئهتنا . ثيدحلا اذه يف الإ لاحرلا دش يف فيخلا دجسم

 . يدزألا هفَّعض ناورم نب ميثُح ربخلا اذه ةّلعو

 يف عباتي الو ثيدحلا اذه ربج نب موثلك هنم عمس : يراخبلا لاقو
 . ةريره يبأ نع عامس ميثخل فرعي الو « فيخلا دجسم

 « ٌيسوطلا مشاه نب هللا دبع انث « ميثخ يبأ نبا انربخأ : ًاضيأ لاقو

 نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع « ليّضُف نب دمحم انث
 دجسم يف ْىَّلص » : هك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع

 ناتءابع هيلعو هيلإ رظنأ ينأك ٠ ِةلكك ئسوم مهنم ٠ ًاّيبن نوعبس فيخلا
 . © رمحأ ريعب ئلع ناتيناوطق
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 . مشاه نب هللا دبع هب درفت : لاقو

 ةعبرأ لع ىنمب رّرّسلا يداو : يطايْمّدلا نيدلا فرش ظفاحلا لاقو

 . ًاّيبن نوعبس اهتحت َرّس ةحود هيف ةكم نم لايمأ

 مظعأو ٠ زارط مخفأ ئلع هؤانب ديعأ مويلا فيّحلا دجسمو : تلق
 ةصاخلا ةماهلا قفارملا هلوح تميقأو ٠ ناك امم لمجأو ربكأ ءاجف « ءانب

 ئلع مهباثأو « ءازجلا ٌريخ دالبلا هذه ئلع نيمئاقلا للاعت هللا ئزجف « هب

 . اهي مهتيانعو ةيمالسإلا راثالا مهئايحإ

 : رثوكلا دجسم
 يك ل رثوكلا دجسم اّمأو

 َّنأ : موق ركذيو « ًابيرقت ًارتم نيعبرأ ةفاسم قيرطلا نع دُعبي وهو
 م رثوكلا ةروس تلزن دجسملا اذه عضوم

 دصقب هنوروزي سانلا نم ريثكو اهنم سانلا برشي دئب دجسملا اذه

 . ىنمب ةديدجلا عيراشملا يف دجسملا اذه مده دقو « كؤبتلا

 : شبكلا دحسم

 ثالث ةفاسم ىلع « ةبقعلا ةرمج يلامش يف عقاوف : شْبَكلا دجسم امأو

 . تافرع ىلإ ةكم نم مداقلا راسي ئلع ٠ ريبث لبج حفس يف « ًابيرقت رتم ةئام

 يذلا شبكلا موق لوقي اميف وه هيلإ دجسملا فاضي يذلا شبكلاو
 بيطأو ةالصلا ئكزأ امهيلع ميهاربإ ليلخلا نب ليعامسإ هب علاعت هللا ىئدف

 . مالسلا

 . كلذ داقتعا زوجي الف هيلع ليلد ال لوقلا اذهو

 اهيلع حبُذ يتلا ة ةرخصلا اهَّنِإ : نولوقي ةرخص دجسملا اذه راوجبو

 . ءادفلا



 بهذي نم سانلا نمو . كلذ داقتعا زوجي الف هيلع ليلد ال ًاضيأ اذهو

 . عضوملا اذه يف نكي مل ءادفلا حبذ نأ ئلإ

 ٌرحن » : لاق هنأ .١ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُز ام اذه دّيؤيو

 عوجرلابو . « ءادفلا شبك ميهاربإ هيف ّرحن يذلا ناكملا يف هي هللا لوسر
 ةرخصلا هذه دنع هيده رحني مل كي هللا لوسر َّنأ ملعن ةرهطملا ةّنِّسلا ئلإ
 . نيترمجلا نيب ٍناكم يف ٌرحن امنإو

 هطسو ىف رهظيو ىلاحلا ءانبلا ىنبي نأ لبق ىنمب فيّخلا دجسم
 . لك اًنين هبف اىلص يذلا ميدقلا يلصألا دجسملا ىلإ ةراشإ تناك ةريبك ءاضببب ةبق

 نيل



 ةعيبلا دحسم

 ةهج نم ىنم لوأ يه يتلا ةبقعلا نم بيرق وهف : ةعيبلا دجسم امأو
 ةكم ئلإ بهاذلا نيمي ئلع ٠ نيلبج نيب ٍبْعِش يف عقاو وهو « ةكم
 ش . رتم وليك فصن وحنب ةبقعلا ةرمج دعب . ٍةمركملا

 « ةبقعلا ةعيب تثدح هعضوم ىف نأل ؛ ( ةعيبلا دجسم )ىّمُس امّنإو

 تناك يتلا ةيناثلاو ئلوألا ةعيبلا يهو « ةنيدملا لهأو لل هللا لوسر نيب

 : كلذ نايب كيلإو «٠ ةرّونملا ةنيدملل ريخخ ةحتاف

 أطْهَر يقل ذإ « ةبقعلا دنع وه امنيبف مسوملا يف كك هللا لوسر جرخ
 مهيلع ضرعو ١ لجو رع هللا ئلإ مهاعدف  راصنألا نم جرزخلا نم

 اوناكو « ةنيدملا يف دوهيلا ناريج اوناكو « نآرقلا مهيلع التو « مالسإلا

 « موق اي : ضعبل مهضعب لاقف « هنامز ّلظأ دق ٌئبنب نوربخي مهنوعمسي

 « هيلإ مكّتقبسي الف ء دوهيلا هب مكدّعوت يذلا ّئبنلا هنأ هلو نوملعت
 نم مهنيب موق الو « انموق انكرت دق اَنِ : اولاقو . هوقذصو « هوباجأف

 . مهيلع مدقنسف ٠ كب هللا مهعمجي نأ ئسعف « مهنيب ام ٌرشلاو ةوادعلا

 , نيدلا اذه نم هيلإ كانبجأ يذلا مهيلع ضرعنو « كرمأ ئلإ مهوعدنف
 . كنم َّزعأ لجر الف هيلع هللا مهْعّمجي ْنإف

 اومدق اًملف ء اوقّذصو « اوئمآو « مهدالب لإ نيعجار اوفرصناو

 نك



 ئتح « مالسإلا ىلإ مهوعدو ٠ كي هللا لوسر مهناوخإل اوركذ ةنيدملا
 . كك هللا لوسر نم ٌركذ اهيفو الإ راصنألا رود نم راد قبت ملف « مهيف اشف

 : ئلوألا ةبقعلا ةعيب

 « الجر رشع انثا راصنألا نم مسوملا ئفاو لبقملا ماعلا ناك اذإ تح

 دفا وتمتلاو « ديحوتلا لع يللي لوسرلا اوعيابف لوألا ةبقعلاب هوقلف

 . فورعملا يف ةعاطلاو « دالوألا لّيَقو « انّزلاو « ةقرّسلا

 نب هيعصم مهعم لَك هللا لوسر ثعب فارصنالاب موقلا هم اًملف

 يف مهَهّقفيو ١ مالسإلا مهَمّلعيو « نآرقلا مهّئرقُي نأ هّرَمأَو  ريمَع

 « ًةرارُز نب دعسأ ئلع لزنو « ةئيدملاب ( ْئرَقُملا ) هَ ئّمسي ناكف « نيدلا

 . مهب يلصي ناكو

 : ةنيدملا يف مالسإلا راشتنأ

 ملسأو - جرزخلاو سوألا  راصنألا لزانم يف وشفي مالسإلا لعجو

 لهشألا دبع ينب نم امهموق ادّيس امهو « ريضُح نب ُدْيَسَأو ذاعم نب دعس

 ةوعد نسحبو « مهُفّطلتو امهلبق ملسأ نم ةمكحب « سوألا نم

 ٠ مهرخآ نع لهشألا دبع ونب ملسأو 2 هنع هللا يضر ريمع نب بعصم

 . نوملسم ءاسنو لاجر اهيفو الإ راصنألا رود نم راد قبت ملو

 : ةيناثلا ةبقعلا ةعيب

 نب دلع حرخوو + لتملا ماعلا رق ةعم لإ ريش نب امصم ضرر

 اومدق تح ٠ كرشلا لهأ نم مهموق جاججح عم راصنألا نم نيملسملا

 ئضمو « ّجحلا نم اوغرف اًملف « ةبقعلا ديلي هللا لوسر اودعاوف 0
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 ًالجر ٌنوعبسو ةثالث مهو « ةبقعلا دنع بعشلا يف اوعمتجا . ليللا ثلث
 دبع نب ساّبعلا هٌّمع هعمو ِةِلك هللا لوسر ءاجو « ءاسنلا نم ناتأرماو

 . هموق نيد ئلع لئموي وهو ٠ بلطملا
 يف بٌعرو « هللا ىلإ اعدو « نآرقلا التو « ِهك هللا لوسر مّلكتو

 مكءاسن هنم نوعنمت امم ينوعّتمت نأ ئلع مُكُعيابأ ١ : لاق ّمث « مالسإلا

 دعوف « هموق لإ ٌعجريو مهَعدي لأ هنم اوقثوتساو هوعيابف . « مكءانبأو
 ْنَم ٌبراحأ « ينم متنأو . مكنم انأ ١ : لاقف . لك هللا لوسر كلذب

 رشع ينثا مهنم ِكَي هللا لوسر راتخاو . « متملاس ْنَم ٌمِلاسُأو « مّبراح

 . سوألا نم ةثالثو جرزخلا نم ًةعست « ًابيقن

 ىلع ئطسولا ةرْمَجلاو ئلوألا ةرْمَجلا نيب هعقومف : ىنم دجسم اَمأو

 : لاقيو « ًاضيأ ( رحنملا ّدجسم ) : هل لاقيو « ةفرع ئلإ بهاذلا نيمي

 . حلا ةالص كي يبنلا ىَّلَص هعضوم يف َّنإ

 دى ا



 تارمحلا

 : ثالثن تارمجلا اأو

 . ( ئلوألا ةرمجلا ) : اهل لاقيو « فيلا دجسم يلت يتلا : اهالوأ

 ةرمجلا ) ئّمستو ةبقعلا ةرمجو ئلوألا ةرمجلا نيب : ةيناثلاو

 . ( ئيطسولا

 « ةكم ئلإ ثالثلا تارمجلا برقأ يهو « ( ةبقعلا ٌةرمج ) : ةثلاثلاو

 ةرمجو ئطسولا ةرمجلا نيبو ٠ ًابيرقت م167١ ئطسولاو ئلوألا ةرمجلا نيبو
 . ىنم مايأ اهيمر عرشُي يتلا يه رامجلا هذهو « ًابيرقت م1117 ةبقعلا

 : اهتفص

 ىلع ةراجحلا نم ٌينبم ضوح يه : ( ئلوألا ) ئرغصلا ةرمجلا
 دوماعلا اذهو . رجحلا نم عفترم دوماع اهطسو يف « ةلماك ةرئاد لكش

 امأ « ( ةيناثلا ١ ئطسولا ةرمجلا كلذكو « يملا عضوم ئلع ةلالّدلل وه

 لاّهُجلا ٌنظيو « ةرئاد فصن اهّنإف « ةبقعلا ةرمج يهو : ئربكلا ةرمجلا
 كلذلو « هلخاد يف ناطيشلا َّنأ وأ ؛ نافعا هس ةوماعلا ةذهذأ
 َّنأ نيدقتعم « ّيصعلاو لاعنلاب دوماعلا اذه برض يف نودهتجي مهارت
 َّنِإ لب « حضاف ٌلّمعو حضاو ٌلهج اذهو ٠ برضلا اذه نم مّلأتي ناطيشلا
 طسو يف بصُت يذلا دوماعلا اذه َّنأ ٌقحلاو . لهجلا اذهب حرفي ناطيشلا
 نع لقن يذلا يمرلا عضوم ئلع ةلالدلل عضو امّنإ ضوحلا

 قا



 همالستساو « ديعلا ةباجتسا نم ممّلأتي ناطيشلا َّنِإ معن « لكي هللا لوسر

 هيلع ٌدشأ كلذو 2 ىمرلا ىهو ةدابعلا هذه ءادأب همايقب 2 هلوسرو هللا رمأل

 . لابنلا يمر نم

 : ةتمكحو يمرلا ةّيعورشم ّلصأ

 فرشأ ىلإ نكاسلا مارغلا ريثم ١ يف امك يمرلا ةيعورشم لصأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انوبأ ٌعَرف امل هّنأ : يزوجلا نبال « نكامألا

 « ةبقعلا ةرمج هب ئتأ مث « فاوطلا هارأف « ليربج هاتأ «٠ تيبلا ءانب نم

 ذخأو « ميهاربإ اهاطعأو تايصح عبس ليربج ذخأف « ناطيشلا هل ضرعف

 ٠ سمشلا تباغ ئتح « ارّبكو « ايمرف « رّبكو مرإ : هل لاقو « ًاضيأ ًاعبس
 « مّدقت امك العفف « ناطيشلا امهل ضرعف «٠ ئطسولا ةرمجلا تأ ّمث

 . كلذك العفف « امهل ضرعف . ئوصقلا ةرمجلا ايتأ

 ئلاعت هلل دّيعتلاو « دايقنالا رامجلا يمر نم دوصقملاف : هتمكح امأ

 دليلا" يلع هيعاربإ انقسم ةادقا ندد شلل طسال اع هنو
 هللا يضر ساّبع نبا نع « دْعَجلا يبأ نب ملاس ئور دقف « مالسلاو

 « كسانملا مالسلا هيلع ميهاربإ ىتأ اّمل » : لاق هك يبنلا َّنأ  امهنع

 يف حاس ئتح . تايصح عبسب ٌهامرف « ةبقعلا ةرمج دنع ٌناطيشلا هل َضرَع

 ىتح « ٍتايصح عبسب ٌهامرف « ةيناثلا ة ةرمجلا دنع ُهل ضّرع مث «٠ ضرألا

 ىتح « يتايصح عبسب ٌهامرف « ةثلاثلا يف هل ضرع ّمث , ضرألا يف خاس

 . ©« ضرألا يف ماس

 هجرخأ . نوعت مكيبأ ا نومحت ٌناطيشلا : سابع نبا لاق

 . يقهيبلا

 . ةّيربلا ٌبرل ةّيدوبعلاو ّقّرلا راهظإ : رامجلا ىمر ىف ةمكحلاف

 ال



 نم ناسنإلا هبكترأ ام ئلع فسألا ٌراهظإو « ةينيدلا رماوألا لاثتماو

 ناسنإلا هلثمتي يذلا ناطيشلا وهو ٠ اهب يرغُملا ئلع ٌظّيغتلاو « اياطخلا
 . هرجزي وهو ٠ يصاعملاب' هيرغي هنأ ٌلّيختيو ٠ تارمجلا عضوم يف

 « يضاملا يف كتعطأ ينإف نيعل اي أسخإ : لوقي هلاح ناسلو « هدرطيو

 . ينع بهذاف « لبقتسملا يف كتعاط مدع ىلع ٌتْمَّمص دقف

 : يمرلا مكح

 نم موي ّلك ثالثلا رامجلا ُيمرو « رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بجي
 موي ةرمجلا ئمَر لَك يبنلا نإ ١ : رباج ثيدحل ؛ ثالثلا قيرشتلا مايأ

 هجرخأ . « ٌنسمشلا ِتلاز امّدعب قيرشتلا مايأ رئاس يف ئمرو ّىحَض ٍرحنلا

 . يذمرتلا الإ ةعبسلا

 نأ ِكَي هللا لوسر انرمأ » : لاق يميتلا َنامثع نب نمحرلا دبع نعو
 يناربطلا هجرخأ . « ادولا ةجح يف 7١2)فْذَحلا ىصح لثمب ٌرامجلا ئمرث
 . "”حيحصلا لاجر هلاجر دنسب « ريبكلا ! يف

 ٌبجاو رامجلا يمر نأ ئلع « روهمجلاو « ةعبرألا ةمئألا قفتا اذلو

 . مدب ٌرَبجُي

 ا يمرلا تقو

 . ةثالثلا قيرشتلا مايأو « رحنلا موي : ةعبرأ يمرلا مايأ

 عولط نم اهيمر ٌبحتسيو 2 طقف ةبقعلا ٌةرمج هيف ئئمرتف رحنلا موي اَمأ

 1 بابحتسالا تقو اذه « لاوزلا ىلإ رحنلا موي سمش

 5 لوفلا بحك راغصلا ئصخحلا دارملاو 3 يمرلا نوكسف حتفب فذحلا قلل

 : « دئاوزلا عمجم ١ ”ج ؟5908ص ن2



 ةليل فصن نم يعفاشلا مامإلا دنع اهيمر تقو لُخدي هّنإف : زاوجلا امأ

 . قيرشتلا مايأ رخآ ئلإ رمتسيو « رحنلا موي

 يذ نم ٌرشع تلاثلاو يناثلاو يداحلا مويلا : يهو قيرشتلا مايأ اَمأو

 زوجيو . بورغلا ئلإ لاوزلا نم موي َّلك اهيف يمرلا ٌبحتسيف ةّجِحلا

 . رجفلا عولط ئلإ ريخأتلا
 . لوألا رفنلا رفن نَّمع ثلاثلا مويلا يمر طقسيو

 « مهءادفو مهيده جاجحلا هيف رحني يذلا ناكملا وهف : رَحْنَملا اّمأو

 وه يذلا ٠ مارحلا ةجححلا يذ نم رشاعلا مويلا وهو « رحنلا موي يف كلذو

 نم ناكم ّىأ َّنأ : لَك مركألا لوسرلا نع درو دقو « ( ربكألا ديعلا ) موي

 نم دحأ نيب فالخ الو « هنم بولطملاب ٍتآ وهف احلا هيف رحني ىنم
 , اهيف رحنلا ٌحصي ىنم عاقب نم ةعقب ّلك َّنأ يف : اهتمئأو ةعيرشلا ءاملع

 . ٌجاحلا اهيف لزني يتلا نكامألاو رودلا يف ئتح

 لئافملا ليعمل نط تيودور كا يقلد هل لاقي ناكم ىنمبو

 نيب « ةنحاط برح ئحر تراد هدنع ْنأل ؛ كلذب يِّمس دقو « ريبثل

 ّرُم نب ثوغلا ينب نم ةعامج مهو : ةفوص نيبو « هتعيشو بالك نب ّىصق
 يمر ئلإ دأ نب ثوغلا ينب ب اوقبس هموقو ًايصق نأ ببسب  ةخباط نب دأ نبا

 اذه هل ذخأف ٠ عضوملا اذه يف نيقيرفلا نيب ءامدلا ترّجفتف ةبقعلا ةرمج

 . ءامدلا رجفت نم مسالا

 : ىنم تايآ

 : ةميظع تايآ عبرأ ئنمبو : يشَكْرَّزلا هللا دبع نب دمحم ظفاحلا لاق

 را ا لال ا نهادحإ

 يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف اهتحضوأ ةريثك قرط نم كلذ ءاج دقو « دحاو

 ل



 ئلعو « ناردجلا ئلع قرشت اهمايأ يف ىنمب موحللا َّنأ : ةيناثلا
 نم هللا ةسارحب ةسورحم يهو « قوسلا ةحطسأ يفو ١ لابجلا تارخص

 ديب نمحا انيك كارالا ةأدحلا َّنأ مولعمو , اهنم ةوتعلا يظل تنطخت

 كلج الرج موك يقر دو ل ل ةيافلادلاو ا ناسنإ

 ٌلسعلا ٌلكؤي لب ٠ ماعطلا ئلع عقي ال ىنم مايأ يف بابذلا َّنأ : ةثلاثلا

 لب « هيف عقي الو « هيف عوقولا ىلع تفاهتيو « بابذلا عمجي امم هوحنو
 عم بابذلا ةرثكل ةبلاجلا تانوفعلا ةرثك عم . بلاغلا يف هيلع موحي ال

 كل

000 

 لاقف . تعسّنا جاحلا اهلزن اذإف ةقّيض يهو . ٌبجعل ىنم رثأ

 هللا اهعّسو تلّمَج اذإ ء. محّرلاك ىنم لثم امّنِإ » : كك هللا لوسر

 . ؛« ىلاعت

 حلا مايأ يف ضوعبلا ةلق يهو « ةسماخ ةبقثم مهضعب داز كلل

 : لاقف بقانملا هذه مهضعب مظن دقو

 اًدعلا اوزواج ول هللا تيب جاججحل اهعاسنأ 4 ٌسمخ ّىنم ٌّيَأو

 اًدُر يذلا نود ٍلوبقملا ائصحلا ُعْفَرو انهوخل تلك ني ةادع ختكو

 اًدُعاهب ضوعبلا نادجو ٌةهلقو اهماعط يف عقيال بابذ ُعْنَمو

 ىلا
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 ٠ ةبقعلا ةرمج فلخ ناك يذلا لبجلا فرط اهيف رهظب : ةميدق ةروص
 . ليزأ دقو

ن هب طيحُت راتمأ ةثالث وحن هلوط ءانبلا نم دوماع نع ةرابع ةبقعلا ةرمجو
 فص

 فالخب . ىمري يذلا ىصحلا هيف عمجُبي يذلا ناكملا يهو . ةرئاد
 ىرغصلا ةرمجلا

م نوكب يمرلا نإف كلذلو ةلماك ةرئاد دوماعلا لوح يتلا ة ةرئادلا ّنإَف ىطسولاو
 عيمج ن

 اهتاهج
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 : 2 ملا

 هفارصنا دعب هيف لوزنلا جاحلل ٌبحتسي يذلا ناكملا وه : ٌبَّصَحملا

 هّنِإو « ريثكب برقأ ةكم ئلإ وهو « ّىنمو ةكم نيب ٌليسم وهو ٠ ىنم نم
 هلباقي يذلا لبجلا نيبو ةكم لهأ ةربقم هدنع يذلا لبجلا نيب حطبألاب
 هيف ٌعَمِجي ليسلا ّنأل ؛ ٍبَّصَحُملاب يّمس امّنِإو . ىنم ئلإ بهاذ تنأو
 . ليسم وهو ىنم ئلإ قيرطلا نم ءزج وهو ٠ ءاّبصحلا

 باب نيب ةفاسملاو ٠ ىنم نم هفارصنا دعب ٠ ْهكَك يبنلا لزن بّصَحُملابو
 ٍبَّصَحُجلا قلطيو . تارتم وليك ثالث ىنم ةهج نم بَّصَحُملا ئلإ مالسلا
 . ىنم نم راجحلا هيف ئمرُت يذلا عضوملا ئلع
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 ةنارْعجلا

 نم عجر امل َْو هللا لوسر هنم ٌمرحأ يذلا عضوملا يه : ةناّرْعجلا

 را

 نورثكي ةكم لهأو ٠ بذع ءام تاذ ء ةكم يقرش رئب 0

 ةناَرغِجلا يداو يف امل ًاهزتنم اهنم نوذختيو « ًناضمر يف اهنم رامتعالا

 ءاقت نم اهئاوه يف املو « ةبوذع نم اهئام يف املو . ةجهّبو قارشإ نم

 ؛ ةدلاخلا ةّوبنلا تايركذ نم هب تفرش امل هّلك كلذ قوفو « نادبألا شعنُي

 لل لا

 اهيف ماقأ دقو « ميركلا لوسرلا دجسم هّْنِإ : لاقي دجسم اهيفو « نينح

 كش الب ٠ حّبسيو ءركذيو ٠ يلصيو «ء وعدي « ةليل ةرشع َسمخ

 . كلذ يف بير الو

 تناكو ء دعس تنب ةطير اهمسا شيرق نم ةأرما بقل : ةناّرْعِجلاو

 دعب اَهَلْزَع تَضَقَن لك اوم اَلَو » : ئلاعت هلوق اهيف لزنو « ءاقمح
 . هتضقن هتمربأ اذإف لزغت تناك « [47 : لحنلا] وَ

 يذ رهش نم ٌرشع ٌعباسلا مويلا يف اهنم ِدِكي هللا لوسر مارحإ ناكو
 ةكم نم نوجرخي ةكم لهأ ناك دقو « ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا يف ةدعّقلا

 َرشع ٌعباسلا مويلا نوميقيو ٠ ةدعقلا يذ رهش نم ٌرشع َسداسلا مويلا يف

 ٠ ةكم ىلإ نوهجوتيو « نومرحُيو . اهب برغملا نولصيو « ةناّرْغِجلاِب

 انضر



 ةكم ئلإ اوعجرو « رصعلا ةالص دعب نيتسلا ضعب يف اومرحأ امّيرلو
 ا

 كج هللا لوسر مارحإل ؛ ةكم نم ةرمعلا تيقاوم لضفأ ةنارغجلاو

 هللا يضر لبتح نباو ِكلامو ّيعفاشلا ةثالثلا ةمئألا بهذم ئلع « اهنم

 . مهنع
 يف اندنع فالخ الو . هلك هللا لوسر ىلإ بسنُي دجسم ةناّرْعِجلا يفو

 نيبعتب عطقلا يف فالخلا ّنكلو . اعدو . يداولا كلذ يف ْىّلص كي هنأ
 . 86 هب فّوشت دق ِهّلك ناكملا َّنِإف الإو . هتالصل ٌيصاخ عضوم

 مدهي ةيدوعسلا ةموكحلا تماق دقو « ًارارم ينُي دجسملا كخ

 امم مخضأو مخفأ ءاجف « ثيدحلا زارطلا ئلع هءانبو « ميدقلا دجسملا

 . ؤضوتلاو لسغلل ةصاخ نكامأ هلوح تنبو « لبق ناك

 قاكك نإ : لاقي ٠ كرابم ولح بذع اهؤام ؛ ةميدق ٌدئب ةناّرْغِجلا يفو

 فلم رك د لفف + ةيلعملاةءانملا» يشأ يهوي ابنا لقتو تاون توق
 لمحت تناك اهّنأو « ئلكلا حالصإو « لوبلا راردإل ةبّرجم اهّنأ نيخرؤملا
 امل ؛ ةرونملا ةنيدملا لبق يتلا ةورع ءام عم دادغبب نيّيسابعلا ءافلخلا ئلإ

 . ةليصأ ةببط ةيصوصخ نم اهيف
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 ميعنتلا

 عضوملا وهو هنم مرحلا ئلإ برقأ ٌلحلا يف سيلو « مرحلا ٌدح وهو

 امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع لكي هللا لوسر رمأ يذلا
 . ةكم نم لايمأ ةثالث ىلع وهو « هنم اهنع هللا يضر ةشئاع انتدّيس رامتعاب

 دجسم وهو « اهنع هللا يضر ةشئاع انتدّيس لإ بستي دجسم هيفو
 ءدجسملا اذه مدهب ةدرغلا ةموكحلا تماق دقو « ًارارم يي ميدق

 « ناك امم مخضأو ّمخفأ راصف « ثيدحلا زارطلا ئلع هئانب ةداعإو

 وأ لاستغالا اودارأ اذإ نورمتعملا اهنم ديفتسي « ًةددعتم َعفانم هب تقحلأو

 نم ٌلضفأ ًايقافآ ولو ةكم يف ميقملل ناكملا اذه نم مارحإلاو « ؤُضوتلا
 َّنِإَف ؛ ةناّرْعِجلا ادعام مرحلا تاهج ةيقب يف يذلا ّلجلا نم مارحإلا
 هللا يضر دمحأو كلامو ّيعفاشلا ؛ ةثالثلا ةمئألا دنع لضفأ اهنم مارحإلا

 اد

 ةبعكلا ءانب نم غرف اّمل ريبزلا نبا َّنأ : ٌئقرزألا ديلولا وبأ ركذو
 « يطابقلا اهاسكو اهلفسأ ئلإ اهالعأ نم « اهجراخو اهلخاد نم اهقّلخ

 نأ ٌردق نّمف ميعنتلا نم رمتعيلف جّرخيلف ةعاط هيلع يل تناك نّم : لاقو

 .ردقي مل نّمف «ءةاش حبذيلف ءردقي مل نّمو . لعفيلف َةَنَدَب ٌرحني
 ئتح ةاشُم هعم سانلا جرخو ًايشام جرخو « هلوط ردقب قّدصتيلف

 رثكأ ناك موي ري ملو « ئلاعتو هناحبس هلل ًاركش ميعنتلا نم اورمتعا
 كلذ نم ةقدص الو ٠ ةحوبذم ٌةاش الو « ةروحنم َةَنَدَي رثكأ الو « ًاقيتع

16 



2 
 . ٍقَنَذَب ةئام ريبزلا نبا رحنو . مويلا “و 0.

 يبأ نب ءاطع تيأر : لاق ميثخ نبا نع كلذ يقرزألا ديلولا وبأ كورو

 اذإ «٠ ءاّرَقلا نم ًاسانو « ّيرادلا ريثك نب هللا دبعو « ًادهاجمو « حابر

 « ةنامج ةميخ لإ اوجرخ ٌناضمر رهش نم َنيرشعلاو عساتلا ةليل تناك

 . ميعنتلا يف يهو . اهنم اورمتعاف

 . ّلجلا ئندأ ةرمعلا يف ةكم تاقيم َّنأ ئلع ةلالد ثيداحألا هذه يفو

 َّنأل ؛ ةناّرْغِجلا نم َرمتعي نأ ةرمعلا دارأ نمل ٌبحأو : ٌئعفاشلا لاق

 ٌرمتعت نأ ةشئاع رمأ ِِلي يبنلا َّنأل ؟ ميعنتلا مث . اهنم رمتعا ِهِلي يبنلا

 مث « اهنم هترمعل لوخُدلا دارأ لكي يبنلا َّنأل ؛ ةيبيدُحلا مث ٠ اهنم

 . اهيف ىَّلصو ؛ اهب لكي لّلحت
 « يدع نب ٌبيبخو ةّنِئَّدلا نب ٌديز ناليلجلا نايباحصلا لتق ميعنتلا يفو

 دقو « نارهّظلا ٌرم يف ليذُم مهب تردغ نيذلا عيجّرلا باحصأ نم امهو

 نم امهوعابف « امهوذخأ مهنإف « ًاديزو ًآَبيِبُخ الإ مهناوخإ عيمج لتق
 . ةكمب اناك ليذُه نم نيريسأب ٠ شيرق

 هلتقيل ةّيمأ نب ناوفص هعاتبأف َةَنِيَّدلا نب ٌديز اّمأو : قاحسإ نبا لاق
 : هل لاقي ٠ هل ىلوم عم ةيمأ نب ناوفص هب ثعبو « فّلَخ نب ةّيمأ « هيبأب

 نم طهر عمتجاو « هولتقيل مرحلا نم هوجرخأو « ميعنتلا ىلإ «٠ ساطسن
 : لتقيل مدق نيح نايفس وبأ هل لاقف « برح ُنب َنايفس وبأ مهيف شيرق
 « هقنع برضن كناكم ىف نآلا اندنع ًادّمحم َّنأ ٌتحتأ « ديز اي هللا كدّشنأ
 وطن يذلا هناكم ىف نآلا ادكحم نأ كح أ ام هللاو : لاق ؟كلهأ يف كنأو

 : نايفس وبأ لوقي : لاق « يلهأ يف سلاج ين أو « هيذؤت ةكوش هبيصت هيف

 130 ادع لتعم تاكما تحسم دعا كدي اذا !نانلا قه كنار ام

 . ساطسن هلتق
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 « بيبخب اوجرخ مث : مصاع لاق : قاحسإ نبا لاق دقف ٌبيبُخ اّمأو

 ينوعّدت نأ متيأر نإ : مهل لاق « هوبلصيل ميعنتلا ئلإ هب اوؤاج اذإ ئتح

 نيتعكر عكرف « عكرآف . كنود : اولاق « اولعفاف نيتعكر ّمكرأ ئتح
 ينأ اونظت نأ الول هللاو امأ : لاقف موقلا ئلع لبقأ مث ٠ امهنسحأو امهّمتأ

 نب ُبيبُح ناك : لاق « ةالصلا نم ترثكتسال لتقلا نم ًاَعَّرج تلّوط امّنإ
 هوعفر مث : لاق . نيملسملل لتقلا دنع نيتعكرلا نيتاه َّنَس نم لوأ ٌّيدَع

 « كلوسر ةلاسر انغّلب دق اّنِإ ٌمهللا : لاق « هوقثوأ اًملف « ةبشخ لع

 « ًادَدَب مهلتقأو « ًاددع مهِصْخأ ّمهللا : لاق ّمث « انب عنصُي ام ًةادغلا هغّلبف
 0 ل

 يعّرصَم للا يف ناك ٌّقِش ٍّيأ ىلع ًاملْسُم نأ ١ نيخ يلابأ ٌتسلف

 عَّرَمُم ٍوْلِش لاصؤَأ ىلع كِراُث ْأَشَي نإو هلإلا د تاكو
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 ةمطاف يدا و

 ناك دقو « ًارتم وليك َنيثالث وحنب ٌمويلا ةكم نع دّعبي روثأم عضوم وهو
 َّنأل ؛ يداولا ةيرق : هانعمو « ( نارهّظلا ّرم ) ميدقلا نمزلا يف هيلع قلطي
 . يداولا وه : نارهظلاو « ةيرقلأ يه : ّرم

 « تّمجف نويعلا اّمأ . رمثم لخنو ةريثك نويع يداولا اذهب ناك دقو
 تبحس يتلا ةيزاوترالا رابآلا تارشع يداولا يف تبرض هَّنأ كلذ ببسو

 راص ئتح « ةَّدُج ئلإ ٍةمخض َبيبانأ يف تلقتو ٠ يداولا فوج نم هايملا
 . ئرخألا نكامألا نم ءاملا مهيلإ لقنُي يداولا لهأ

 ئرق ةرشع وحن هيفو « ةّمهملا قفارملا عيمجب ٌرماع مويلا يداولاو
 * يعش“ بأ ' اهتم ( ةورع وبأو « مومجلا : اهُربكأو : اهُرهشأ

 . رباربلاو ٠ تمصلاو ٠ سمش نيعو « فيّخلاو

 ةوزغ يف كلذو « هيف َّلصو « هب ماقأو « يداولا اذه يف لكي لزن دقو
 لهأل نامألا ذخأو « ملسأو « نايفس وبأ ِّيِتل هيفو « ةكم لوخد لبق حتفلا
 وهف ّدجسملا لحد نمو « ّنمآ وهف هّراد ّلخد نم » : ِدي هلوقب « ةكم

 وه يداولا اذه َّنأ روهشملاو . « ٌنمآ وهف َنايفس يبأ ٌراد ّلخد نمو « ٌّنمآ

 . عادولا ةّجَح يف ةكم ىلإ هقيرط وهو « هترجه يف ِهكَي هقيرط
 : اهل لاقيو « لادلا فيختب ةَدّهلا ئّمسُي عضوم يداولا اذه ئلعأ يفو

 . ماشلا يدهب ًاضيأ ئّمسُيو ٠ ةأدهلا

 نم لمحُي ضيبأ ٌنيط : ردملاو « ةكم لهأ ةردمم وهو : توقاي لاق
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 ءرخذإلا هيلإ فاضيو ٌقدُيو « ءاسنلا هلكأت ٠ ةكم ئلإ عضوملا اذه
 عضوملا اذهو « نوباصلا نع هب نوضيعتسي : يأ . ها مهيديأ هب نولسغي

 نوفورعملا مهو كي هللا لوسر باحصأ ليذّمو نايحّل هيف تلتق يذلا وه
 ا

 :اولاقف . ةّراَقلاو لَضَع نم طهر دخحأ دعب ِلكي هللا لوسر ئلع

 يف اننوهّقفي ٠ كباحصأ نم ًارفن انعم ثعبأف امالسإ انيف نإ هللا لوسر اي

 ثعبف « مالسإلا عئارش اننومّلعيو « نآرقلا اننوئرقيو « نيدلا

 « ُيوَتْغلا دئرم يبأ نب د لثؤم : مهو هباحصأ نم ةتس ًارفن ْهكَي هللا لوسر

 نب ُبيبُحو « حّلْفَألا يبأ نب تباث نب مصاعو ٠ ُيئثيللا ريكبلا نب دلاخو

 . قراط نب هللا دبعو « ةيواعم نب ةّنِئَّدلا نب ديزو « ّيدَع

 عم جرخف ٠ ّيوّتْعلا دئرم يبأ نب دثرم موقلا ئلع كي هللا لوسر رّمأو
 ئلع « زاجحلا ةيحانب ليذُهل ٍءام « عيجرلا ئلع اوناك اذإ ئتح « مرقلا

 َموقلا عري ملف « ًاليذُه مهيلع اوخرصتساف , مهب اوردغ ةأدهلا رودص
 اوذخأف « مهوشغ دق . فويسلا مهيديأب لاجرلا آلإ مهلاحر يف مهو

 نأ ديرن اًنكلو . مكلتق ديرن ام هللاو اَنِإ : مهل اولاقف مهولتاقيل مهفايسأ
 . مكلتقنال نأ هقاثيمو هللا دهع مكلو « ةكم لهأ نم ًائيش مكب بيصن

 و : اولاقف تباث نب مصاعو ريكبلا نب دلاخو دثرم يبأ نب دئرم اّمأف

 هل ا ًادقعالو ًادهع كرشم نم لبقن ال

 ِتنب ةفالُس نم هوعيبيل . هسأر ذخأ ليذه تدارأ مصاع لتق اًملف
 تردق نئل : دحأ موي اهابأ باصأ نيح ترذن دق تناكو « ديهش نب دعس

 ؛ هتيامحل ربّدلا هللا لسرأف « رمخلا هفحق يف ٌنبرشتل مصاع س أر ئلع

 « ربّدلا مهنيبو هنيب تلاح اًملف « هنيعو هدي يف هعسل مهنم دحأ بذق امّلك

 نم ئردي ال ليس ءاجف « هذخأنف « هب بهذنف يسمي ىتح هوعد : اولاق
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ق مصاع ناك دقو « هب بهذف ًامصاع لمتحاف « نيأ
 نأ ًادهع هللا ئطعأ د

 مصاع ناك « نمؤملا دبعلا هللا ظفحي : هتعنم ربّدلا َّنأ هغلب نيح لوقي هنع

 . هتايح يف هنم عنتما امك « هتافو

 « قراط نب هللا دبعو 2« يدع نب ٌتيبخو « َةّنْيَدلا نب ديز امأو

 مث ٠ مهورسأف مهيديأب اوطعأف . ةايحلا يف اوبِغرو « اوُقرو « اونالف

 عزتنا « نارهظلا ّرمب ب اوناك اذإ تح , اهب مهوعيبيل ةكم ئلإ مهب ب اوجرخ

 ل قراط نب هللا دبع

 اًمأو « نارهظلا رمب هللا همحر هُربَقف « هولتق لتح ةراجحلاب هومرف

 : فرنسا تاقا ىآ زي ايبخ مال. ل

 ةيمأ ٠ نب ٌناوفص هعاتباف ةنْئَّدلا نب ديز اّمأو
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 ةيبيدحلا

 لاق ٠ يسيمشلا رئبب فرعي رئب اهيفو ٠ يسيمشلاب مويلا ئّمستو
 كلذ يف تناك ءابدح ةرجشب ةيبيدُحلا تيّمس : ؛ هيلامأ » ١ يف يِباّطَخلا

 « مّرَحلا مالعأ ةيبيدحلا دنعو . ةلحرم ةكمو ةيبيدُحلا نيبو « عضوملا

 ال مأ مّرَحلا نم يه لهو « ةَّدج ةهج نم مّرَحلا دودح يهتنت اهيلإف
 . للا يف اهضعبو مّرَحلا يف اهضعب َّنأ حيحصلاو « ٌفالخ

 يف هنإ وأ ٠ ةرجشلا ناكم يف هّنِإ : لاقي « ميدق دجسم ةيبيدحلا يفو

 ّمث « هثرامع تددجو « مدهو « ينُب دقو ٠ ِهِلكي هيف ركسع يذلا ناكملا

 راثآلا ئلع ةظفاحم « هئانب ةداعإل انتموكح َقُفوي نأ هللا لأسن « ًاريخأ مده
 اهل ةلص ال يتلا ةيخيراتلا راثآلا ءايحإ نم كش الب ئلوأ يه يتلا ةينيدلا
 . مالسإلا خيراتب

 « هشيج عم ْهِكَك هللا لوسر هدنع لزن يذلا عضوملا يه : ةيبيدحلاو

 نم نوكرشملا هعنمف « ةرمعلل ةكم لوخد ديري ًامرحم ةنيدملا نم جرخ امل

 .اهلوخد

 0 « كانه تناك ةرجش تحت ناوضرلا ةعيّب اهيف تعقوو

 فلومي ذإ تييْؤُمْلا نع هلأ ضر َدَمَل## » : هلوقب زيزعلا هباتك يف ئلاعت
 [18 : حتفلا] 4ابرَم اَحَتَم ْمهَبتَأَو مولع دنس لأ موف ىف ام ملم َوَرَجَّسلا تح

 ةدهاعم اهيف تبتكو ٠ شيرق نيبو هلك يبنلا نيب حلصلا اهيف عقوو
 . حلصلا
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 ناكو اة ناك نم" للعتتو « هرعش َرْلَحِب هلك لّلحت ةيبيدحلا يفو

 : ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا ىف كلذ

 : ةيبيدحلل جورخلا ببس

 هباحصأو وه تيبلا لخد هنأ « همانم يف هي أر هّنأ : ةجوزخ بيسو

 قوسي ةرونملا ةنيدملا نم جرخف « نيرصقمو مهّسوؤر نيقّلحم نينمآ

 .. لاك ديرت ال فل اهظيسوأ مارحلا تيبلل ًارئازو  ًارمتعم  نْدُبلا

 نم يداوبلا لهأ نم هلوح نمو برعلا رفنتساو : قاحسإ نبا لاق

 « برحب هل اوضرعي نأ «٠ شيرق نم ئشخي وهو « هعم اوجرخيل بارعألا
 هعم نمي ِهّلِكَي جرخو ٠١ بارعألا نم ريثك هيلع أطبأف ٠ تيبلا نع هوٌدصي وأ

  ّيدّهلا هعم قاسو .« برعلا نم هب قحل نّمو « راصنألاو نيرجاهملا نم

 ًارئاز جرخ امّْنِإ هنأ سانلا ملعيلو « هبرح نم ُانلا نمأيل ؛ ةرمعلاب مرحأو
 . هئاسن نم ةملس ّمَأ هعم تجرخو « هل ًامّظعمو تيبلا اذهل

 ِقِكَي هللا لوسر عم جورخلا يف اولقاثت امل مهّنإف هولا اَمأ

 هباحصأ اولتقو « ةنيدملاب هراد رقع يف هوزغ دق موق ئلإ بهذنأ : اولاق

 0 نم _ 5 هنأو 2 مم مهيلاهأب لغخلاب 2 ديلا

 01 ةإ يم دكأ حن : 3 2 كلو هو لارتكاب

 . 1١[ : حتفلا] © امي َنوُنَمَكتاَمبهّشَأ َن 1-0

 نم حيحصلا يف امك « ةفيلحلا يذ نم ةرمعلاب مرحأ دقو جرخ املو

 نايفس نب ٌرسُب هيقل . '''نافسعب ناك اذإ ئتح راس « يرهزلا ةياور

 . نيتلحرم ىلع ةكم نم  ناقسغو 25(

 انضصإ



 تيدتالل شيرت هع هنالك اه كلا انيغ هندي ناكورو عكا

 . ٌّىَرَط يذب اولزن دقو ٠ رومُتلا دولج اوسبل دق اوجرخف . كريسمب
 يف ديلولا ني دلاخ اذهو « َةَوْنَع ًادبأ مهيلع اهلخدت ال نأ نودهاعي

 يتئام اومَّدق : دعس نبا لاقو « ''”مهيمغلا عارُك ئلإ اهومدق دق « مهليخ
 ١ شيرق حيو اي » : لكي هللا لوسر لاقف « ديلولا نب ب دلاخ اهيلع « سراف

 مه نإف « برعلا رئاس نيبو ينيب اوُلخ ول مهيلع اذام « ُبرحلا ٌهتلكأ دقل

 مالسإلا يف اولخد مهيلع هللا ينرهظأ نإو « اودارأ يذلا ناك ٠ ينوباصأ

 لازأ ال هللاوف ؟شيرق ٌنظت امف « ةوق مهبو اولتاق اولعفي مل نإو « نيرفاو

 . « ةفلاسلا هذه درفتت وأ هللا هرهظُي ىَّنح « هب هللا ينثعب يذلا ئلع ٌدهاجأ

 هريس قيرط ِهلكي رّيغ مث ٠ ( توملا نع ةيانك وهو َقّنُعلا ةحفص : ةفلاسلا )
 . ةيبيدحلا ةهج لإ هّجوتو

 . مهقيرط نع اوفلاخ دق ( هرابُع) شيجلا ةرتق شيرق تأر اًملف

 يف ؛كلب اذإ تح 25 هللا لويمر جرخو + شيرف نلإ :نيضكار اوعجر
 تنَرَح يأ) ةقانلا تلت : ٍسانلا لاقف « هتقان تكرب « رارملا ةينث

 ْنكلو « قّلُخب اهل وه امو تلح ام » : ِِلَك لاقف « ( ةّلع الب تكربو

 ( ٍةلصخ ) ٍةطخ ئلإ مويلا ٌشيرق ينوعدت ال , ةكم نع ليفلا سباح اهسبح

 . « اهايإ مهتيطعأ الإ محرلا ةلص اهيف يننولأسي
 ءام يداولاب ام . هللا لوسر اي : هل اولاق « « اولزنا ١ : سانلل لاق مث

 هاطعأف « ( لبنلا اهيف يتلا هتبْعَج ) هتنانك نم ًامهس جرخأف « هيلع لزنن

 « هفوج يف هزرغف « بُْلُقلا كلت نم بيلق يف هب لزنف « هباحصأ نم ًالجر
 نطعب سانلا برض ئتح : ةياور يف امك « ( ٌيرلاب راف ) ءاوّرلاب شاجف

 . ( ءاملا لوح لبإلا كربم )

 )١( لايمأ ةينامثب نافسع مامأ ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ميمغلا عاركو .

 انضر



 نإو ةماعلا ةهجلا نم ؟''هيبشتلا زاوجو : « بهاوملا حرش » يف لاق

 « ٍضحَم لطاب ىلع اوناك ليفلا باحصأ نأل « ةّصاخلا ةهجلا تفلتخا

 ةهج نم هيبشتلا ءاج نكل ٠ ضحَم ٌّقح ئلع اوناك ةقانلا هذه باحصأو

 لهأ نم اًمأو ٠ ٌحضاوف لطابلا لهأ نم اَمأ ؛ ًاقلطم مرحلا نم هللا ةدارإ

 « شيرق مهتّدصو ةروصلا كلت ئلع ةكم اولخد ول ةباحصلا نألف « ٌّقحلا
 َرُدُق ول امك « لاومألا بهنو « ءامدلا كفس ئلإ يضفملا لاتقلا مهنيب عقول
 . مهنم ٌقلخ مالسإلا يف لخديس هنأ هللا ملع يف قبس نكل . ليفلا لوخد

 راتخا ِهِْكَي هّنِإ مث . نودهاجيو نوملسي حسان مهبالصأ نم جرختسُيو

 ' كك هللا لوسر باتك مهغلبيل ؛ ةكمب شيرق ئلإ الوسر نافع نب نامثع
 . هتافيشل ايظعم اريستم أ تيل انفاز الإ ءانع اهاذثأو

 مهغّلبف « شيرق ءامظعو نايفس ابأ ئتأ ئئتح نامثع قلطناف
 اومزعو « اوباجأ امف « ًادحاو ًادحاو ِهْلي هباتك مهيلع أرقو « كي هتلاسر

 نإ : ةلاسرلا غيلبت نم غرف اّمل نامثعل اولاقو « ماعلا اذه اهّلخدي الأ لع
 هب فوطي تح لعفأل تنك ام : لاقف . فطَق تيبلاب ٌفوطت نأ تئش
 لي هَعَلَبَف « ةثالث ًامايأ اهدنع نامثع شيرق تسبتحاو ٠ كلي هللا لوسر
 , « َموقلا ٌرجانُت ئتح حربن ال » : لكي لاقف « لتُق نامثع َّنأ نيملسملاو
 مالسلا هيلع ناك يتلا ةرجشلا تحت هوعيابف « ةعيبلا لإ سانلا اعدو

 . توملا ئلع اهب ٌلظتسي

 ةكرابملا ةعيابملا هذه نع فّلختي ملو « اوُدفي ال نأ ئلع : رباج لاقو
 . سيق نب ٌّدجلا الإ رضح نِّمم ٌدحأ

 نبا نع « هل دانسإب هثدح نّمع « هب قثأ نم ينثدحو : ماشه نبا لاق

 . ليفلا سباح اهسبح لي هلوق يف يأ 22(
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 برضف « نامثعل َعياب ٍدككي هللا لوسر نأ ) : رمع نبا نع , ةكيلُم ىبأ

 . ( ئرخألا لع هيدي ئدحإب

 اذهب ماشه نبا هركذ يذلا ثيدحلا اذهو : ةياهنلاو ةيادبلا ىف لاق

 . نيحيحصلا ىف تباث هَّنكل . فيعض دانسإلا

 تناك « هنع هللا يضر نامثعل مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ةعيابملا هذهو

 ًابدأ ٠ لي هللا لوسر لبق تيبلاب ٌفوطي نأ عنتما امل « ًاقافو ًءازج

 هنع هللا يضر هتّيزمه يف هللا دبع وبأ نيدلا فرش كلذ لإ راشأ . ًالالجإو
 : هلوقب

 ٌءادهإلااهب ئفطصملا ئلإ ل اط يتلا يدايألا يذ نافع ُنبأو

 ٌءادعألا ُهَدص نأ امل يده لا ئدهأ َشيجلا ٌرّهج رئبلا َرفح

 نك مك تكلا كلا اللا اللا ل200

 ًءابدألا ذبح . كرتلاب ل  امعألا تفعاضت هّدنع بدأ

 مهبولق يف هللا ئقلأو «اوفاخ ةعيبلا هذهب نوكرشملا عمس اّملو

 . نيملسملا نم ةعامجو َنامثع اوثعبو « ّبعرلا

 تاضوافم تلصح مث « ةكم اولخد اوناك ةرشع مه : يماشلا لاق
 لوسر رخآ ناكو ٠ شيرقو نيملسملا نيب لّسرلا لاسرإب تاطاّسّوو

 عضوُي نأ لع « حلصلا نع لاقملا رفسأ تح « مالكلا ليهس لاطأو

 دمتعملا وهو «  قاحسإ نبا ةياور يف امك « نينس ٌرشع مهنيب برحلا

 كك لوسرلا اعدو « اذه مهماع مهنع عجري نأو « ًاضعب مهضعب ٌرماؤي نأو

 ارفرن



 : بتكي نأ اًّيلع ِِلَي رمأف ٠ حلصلا باتك ّبتكي نأ بلاط يبأ نب َيلع
 : بتكأ نكلو « اذه فرعأ ال : ليهس لاقف « ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 مث . اهبتكف ©« ( ّمهللا كمسأب ) بتكأ » : هلك لاقف « ّمهللا كمسأب

 . (ورمع نب َليهس هللا لوسر ٌدّمحم هيلع حلاص ام اذه ) بتكأ : لاق

 كّمسأ بتكا نكلو « كلتاقأ مل هللا لوسر كّنأ تدهش ول : ليهس لاقف
 هللا دبع نب ٌدمحم هيلع حلاص ام اذه : ِهِلَ هللا لوسر لاقف ٠ كيبأ مسأو

 ٠ نينس ٌرشع سانلا نع برحلا عضو ىلع احلطصا « ورمع نب ٌليهس
 نم ًادمحم تأ نم هنأ ئلع « ضعب نع مهضعب ٌتفكيو « سانلا ٌنهيف نمأي
 هودري مل ٍدمحم عم نّمم ًاشيرق ءاج نّمو « مهيلع هَّدر ِهّيلو نذإ ريغب شيرق
 بحأ نم هَّنأو « لالغإ الو لالسإ ال ِهّنأو « ةفوفكم ةبْيَع اننيب نأو « هيلع

 دّْقَع يف لخدي نأ ٌبحأ نمو « هيف لخد هدهّعو ٍدمحم دّقَع يف لخدي نأ
 انيلع لخدت الف . اذه كماع انع عجرت كّنأو « هيف لخد مهدْهَعو شيرق
 « كباحصأب اهتلخدف ٠ كنع انجرخ « لباق ماع ناك اذإ هّنأو . ةكم

 اهلخدت ال برقلا يف فويسلا « بكارلا حالس كعم « ًاثالث اهب تمقأف
 . اهريغب

 : طورشلا هذه ءاضمإ ىف لوسرلا ةمكح

 هركذ « نيقيرفلا نيب هيلع قافتالا عقو يذلا حلصلا طورش هذه

 تارمثلاو « ةرهاظلا دئاوفلا نم هيفو «٠ « هتريس » ىف قاحسإ نبا

 ىلع تيفخو  ّيبنلل ترهظو نيملسملا ئلع تداع يتلا « ةرهابلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق كيلع ىلتيس ام هريغ

 مهئامد ُنقحو ء نيملسملا نم ةكم يف نيفعضتسملا ظفح : اهنم
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 مهطالتخاب ٠ شيرق رافك نم ريثك مالسإ : ًاضيأ هدئاوف نمو
 نم مهعامسو « مالسإلاو ناميإلا لقعم ةنيدملا ئلإ مهئيجمو نيملسملاب
 نسحو « ةرهاظلا هتازجعمو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلاوقأ نينمؤملا

 يف نولخدي مهلعج امم « كلذ ريغ ئلإ « ةرهابلا هتّوبن مالعأو « هتريس
 ٌبرلا هحنم يذلا ميظعلا لوسرلا اذه ئلع هللا ئّلصف « ًاجاوفأ هللا نيد

 . هتّمأل مكِحلاو حلاصملا هوجو لإ رظني هلعج ام « ةمحرلا نم ميركلا

 نأ كلذ دعب نونمؤملا َمِلعو « هتّمأ نع ًاّيبن زاج ام ريخ هللا هازجو
 مهل اّْزِع نطابلا يفو « ًآمضه رهاظلا يف ناك مهّعوجرو تيبلا نع مهّدص
 ثيح نم اورهقو . ةَّزعلا اودارأ ثيح نم نيكرشملا هللا ٌلذأف « ةّوقو

 . [4 : نوقفانملا] ؟َتييمؤُمَللَو هِلوُسرلَو ةَّرِهْلأ هنو » ةبّلَغلا اودارأ

 « ديلولا نب ٌدلاخو « صاعلا نب ورمع ةندهلا هذه يف ملسأ نممو

 هبو «٠ شيرق نم مهريغو « نامثع نب ةحلطو ركب يبأ نب نمحرلا دبعو
 يف لاق . [؟0 : منفلا] <ُةآَسِي نَم ءَِيَمْحَب ىف ُهَّنَأ َلِحَدَيلا» : ئيلاعت هلوق رّسْف
 « باتكلا نم غرف اًملق : طورشلا يف يراخبلا يفق : ؛ بهاوملا حرش »
 هللاوف « « مكسوؤر اوقليحا مث « اورحناف اوموق ١ : هباحصأل ِخكَي لاق

 ّمأ ىلع لخد ٌدحأ مقي مل اًملف « ٍتاّرم كلذ لاق ئتح . مهنم ٌلجر ماق ام

 : اهل لاقف قاحسإ نبا ةياور يفو « سانلا نم يقل ام اهل ركذف « ةملس
 : تلاقف « « هنولعفي الف رمألاب مهترمأ ينإ . سانلا ىلإ نيرت الأ »

 ئلع تلخدأ امم « ميظع رمأ مهلخد دق مهَّنإَف ٠ مهملت ال « هللا لوسر اي

 . حتف ريغب مهعوجرو « حلّصلا رمأ يف ةّقشملا نم كسفن

 ةملس مأ ئلع لخدف « هيلع كلذ دتشاف : حيلملا يبأ ةياور يفو

 «  اولعفي ملف اورحنيو اوقلحي نأ مهترمأ « نوملسملا كله » : لاقف

 « هللا يبن اي : تلاقف « اهنع هللا يضر ةملس مأب ذئموي مهنع هللا ًالجف لاق
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 كّندُب ٌرحنت ئتح « ةملك ًادحأ مهنم مّلكت ال مث « جرخا ؟كلذ ٌبحتأ

 « هندُب رحن ئتح ًادحأ مهنم مّلكي ملف ٠ جرخف « كقلحيف كقلاح وعدتو

 قلحي مهضعب لعجو « اورحنف اوماق كلذ اوأر اًّملف « , هّقلحف هقلاح اعدو

 نب ةيمأ نب شارح ٍذئموي هقلح يذلا َّنأ ينغلب : قاحسإ نبا لاق
 رّصقو ذئموي لاعتو قلحو ©« نيعبس ندبلا تناكو ع ٌئعازخلا لضفلا

 « نيرّصقملاو : اولاق . « نيقّلحملا هللا محري » : عل لاقف « نورخآ

 : لاق ء« نيرّصقملاو :اولاق .«نيقّلحملا هللامحري ١ : لاق
 ؟نيرّصقملا نود نيقّلحملل محرتلا ترهاظ مل : اولاق « « نيرّصقملاو »
 ساّع نبا نع « ًاضيأ قاحسإ نبا هاور ( كشلا نم ) « اوّكشي مل ١ : لاق

 . امهنع هللا يضر

 هنأ لامتحال « رمألا دعب مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا فّقوت ناك : ليق

 مهل نذإلاب هصيصخت وأ « حلّصلا لاطبإب يحولا لوزن ءاجرل وأ « بدنلل
 عوتو نامز هنأل ؛ مهل كلذ غاسو « مهكُسُت مامتإل « ماعلا ةكم لوخد يف

 امل . ركفلا ىف : اقرغتساف « مهتتهبأ لالا ةروض نأ لقتحيو + خستلا

 لع ةرداقلا فدا قتعاو < عفوت روهظ عما م

 لمتحيو روفلا يضتقي ال قلطملا رمألا ْنأل وأ « ةبّلَغلاب مهكُسُت ٍءاضق
 ًاذخأ « لّلحتلاب مهرمأ هل م هنأ اومهف وأ ٠ مهعومجمل رومألا هذه ٌعومجم

 ٌّقح يف ةميزعلاب ًاذخأ « مارحإلا ئلع رمتسي وه هّنأو « مهّقح يف ةصخرلاب

 فرعو « لامتحالا اذه يفنيل « لّلحتلاب ةملس مأ هيلع تراشأف « هسفن
 ّقبي مل ذإ « هب مهرمأ ام لعف ئلإ اورداب هوأر اًملف « . هّلعفف اهيأر باوص

 رد ماتو عمار ليلا هريظنو « اهنورظتني ةياغ
 . اوبرشف ترش لت تح اوّبأف ّناضمر يف
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 نيلجر الإ هباحصأ نم ٍذئموي رّصقملا نكي ملو : يليهسلا لاق
 يبأ ثيدح دنسم يف ءاج كلذك « ّيراصنألا ةداتق ابأو . نافع نب َنامثع

 ١ . هنع هللا يضر يردُخلا ديعس

 دلع َّدَص امل : لاق ٌيراصنألا بوقعي لسرم نم دعس نبا ور

 تلمتحا ًافصاع ًاحير هللا ثعب «اورحنو ةيبيدُحلاب اوقلحو هّياحصأو

 . تيبلا نع مهّدص يف مهل ًاربج يأ مّرَحلا يف اهتقلأف « مهّروعش
 . مهترْمُع لوبقب اورشبتساف : رمع وبأ داز

 # اخ
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 فرَس يداو

 لايمأ ةتس لع عضوم وهو « ءاف هرخآو هيناث رسكو هلّوأ حتفب : فِرَس

 فورعملا نارهظلا ٌرمو ةكم نيب رشع ينثاو ةعستو ةعبس : ليقو « ةكم نم

 : تاَيِقّولا سيق نب هللا ديبع لاق «٠ ةمطاف يداوب

 ميدق ْمآاهلهأ دْهع ثداح  ٌموسرلا نيتهلجلاب ملكت مل

 ميصقل ةلاف ٌلزانم اهنم نار ددهظلاف ةملسل لوحه فرب

 ثراحلا ِتنب ةنوميم ةدّيسلاب لي هللا لوسر جّوزت عضوملا !ذه يفو
 ةرمع رمتعا امل « ةرجهلا نِم عبس ٌماع ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو « ةيلالهلا

 . ةنوميم كي اهاّمسف ةدّب اهمسا ناكو « ءاضقلا

 : ةداتق لاق . كَ هللا لوسرل اهسفن تبهو ةلوفتم نا : ليق دقو

 يف ةيآلا « 60٠ : بازحألا] * يَ اًَهَسْفَت َتَبَهَو نإ َةَممْؤُم هدو » : تلزن

 . ةنوميم

 ةئامسمخ رهم ئلع ِدكَو اهجّوزت لب : نمحرلا دبع تنب ةرْمَع تلاقو
 ِهلِكَي هللا لوسر ةبطخ تهتنا : « هتريس ١ يف سانلا دّيس نبا لاقو ٠ مهرد

 ًاحرف ضرألا ئلع ( اهسفنب تمر يأ ) تمارتف ريعب ئلع يهو ةنوميم لإ

 : هلوسرلو هلل هيلع امو ريعبلا : تلاقو ٠ كك هللا لوسرب

 (« ءامسأو لضفلا ٌمأو ةنوميم تانمؤملا تاوخألا » : ٍدكي هللا لوسر لاق
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 انلصوأو هلل اناقتأ نم تناك اهّنإامأ : اهنع هللا يضر ةشئاع اهقح يف تلاقو
 . :محترلل

 رمتعاو ةكم لصو ّمث ةّكم ئلإ ًاهّجوتم هرفس ءانثأ يف اهجوزت دق ناكو
 اهب ئنبف فرَّسب ئّمسملا عضوملاب لزنو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ًاهّجوتم عجرو

 اذهو « هيف تنفُدو . اهتوم عضوم وه هنيعب عضوملا كلذ ناك مث « هيف

 . قيرطلا ةجحم ىلع عضوملا

 ةبَقلا تمّدُه مث . اهبنجب دجسمو اهربق ئلع ةّينبم هب فرَسب تناكو
 . ( ه1١ا/1 ) ماعاضيأ دجسملا مّدُه مث دجسملا َيقبو

 ايا اخ
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 وع
 نينح

 ةمحرلا وهو ِنانَحلا ريغصت نوكي نأ زوجي : توقاي لاق : َنيّنَخ

 « ليئالُهم نب ةيناق نب نينحب يمس : يليهسلا لاقو ء ميخرت ريغصت
 هباتك يف َّزعو لج هللا هركذ يذلا مويلا وهو « قيلامعلا نم هّتظأو : لاق

 ٍداو : ليقو ٠ فئاطلا لبق ٍداو وه : ليقو « ةكم نم بيرق وهو « ميركلا
 : ليقو « ٍلايل ٌثالث ةكم نيبو هنيب : يدقاولا لاقو . زاجملا يذ بنجب

 ىلع فوقولا انايعأ دق ٌعضوم نيّنُح : « رابخألا حيحص ١ بحاص لاق

 مويلا فورعملا يداولا هنإ : لاق نم رصعلا اذه باَّتك نمو « هتقيقح

 نيرشع وحن اهنع دعبي ةكم نم بيرق « عئارشلا : يأ وهو « عئارشلاب
 . ًاليم

 يف اهنم ةبيرق يهف نينُح نيع نكت مل نإف ٠ باوصلا نم بيرق اذهو
 . ها زاجملا يذ نم بيرق هنأل ؛ ًابونج عئارشلا نع عقي يذلا يداولا

 رصنل تهتنا يتلا ةروهشملا نينح ةوزغ تعقو يداولا اذه يفو
 سلا متل يلحتلا

 برحلل ٌدعتست نزاوه نأ عمس ةكم حتف دعب ِكلي يبنلا َّنأ : اهببسو
 ىدان يرصنلا تر نب كلام مه ديس نأ هغلبو « نيملسملا لاتقو

 « مّشُجو رصنو اهلك فيقث نزاوه عم هيلإ عمتجا هّنأو « برحلاب
 مهءاسنو مهلاومأ مهعم اوذخأو « ِخِلَك هللا لوسر ىلإ َريسلااوعمجأو

 ص



 . ضرعلاو لهألا نع اوعفاديو « نولتاقملا َتْبْثَيِل مهءانبأو

 مهنمو ةكم لهأ نم نافلأ هعمو جرخو .٠ برحلاب ِلي هللا لوسر ىدانف

 نيذلا هباحصأ هعمو « ملسي مل ْنَم مهنمو مالسإلاب دهعلا ثيدح وه نم
 هغلبي مل ام ىلإ مهددع غلبف «٠ يفالآ ٌةرشع مهتدعو ةنيدملا نم هعم اومدق

 نم مويلا َبلْغُت نل نيملسملا نم سانلا لاق ىّتح « كلذ لبق « ٍةوزغ يف
 . مهترثك مهتبجعأو « ةلق

 . ٍنامث ةنس لاوش رشاع يف كلذو « نينُح يداو نوملسملا لبقتساو

 مهتقبس دق نزاوه تناكو « حبصلا مالظ يف ًارادحنا هيف نوردحني مهو

 نيملسملا عار امف « هقياضمو هئانحأو هباعش يف مهل اونمكو « يداولا ىلإ

 « دحاو لجر ةلْمَح اولمحو ؛ فويسلا اوتلصأو « لابّتلاب مهوقشر نأ الإ

 . ةامر ًاموق اوناكو

 ءدحأ ىلع دحأ مهنم يولي ال « نيعجار نيملسملا ةّماع رمشنأو

 مهل موقت الف ٠ نيملسملا ىلع ةرئادلا ٌرودت نأ كشوي ةمساح ةرتف تناكو

 َّنأ سانلا يف راط نيح « دحأ موي عقو امب ةهيبش تناكو « كلذ دعب ةمئاق

0 

 هل أ نيذلا نيملسملا بيدأت نم هللا دارأ ام ّمت

 0 0 ا

 ا مهسيؤت الو ٠ حتفلا مهرطبي الو

 ًافقاو ِِلكي هللا لوسر ناكو « نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع ةنيكسلا لزنأو

 ني رعب هع ىكاذتو 6 تاكف الو لجو رب ءايهجلا هلقي ياعيون ىف
 لح :يلطحلا فرع كن” تاتعلاو قي لهأو ٠ ٍراصنألاو « نيرجاهملا

 : ٌلوقي كي هللا لوسرو « هتلغب مامزب

 ٍبِلَطُملا دبع ٌنِباانأ ِبِذَك ال ٌيئاانأ

 فن



 ىلإ اهب ىمرو بارت نم ًةضبق ذخأ نيكرشملا بئاتك هتلبقتسأ املو
 موقلا نيعأ تألمف « دعبلا ىلإ ءادعألا نويع

 ناكو كيبل كيبل : اوباجأف « « ( ةرُمّسلا باحصأ رشعم اي راصنألا

 هفيس ذخأيو « هريعب نع محتقيو ٠ توصلا لجرلا عمسيف ف « اص ًالجر

 مهنم هيلإ عمتجا اذإ ىتح ٠ كي هللا لوسر ىلإ يهتني ىتح ء هسرتو
 « هبئاكر ىف ِةيكَي هللا لوسر فرشأو « اولتتقاف « سانلا اولبقتسا ٌةفئاط

 ذخأ مث « « ُسيِطَولا َيِمَح َّنآلا ١ : لاقف « نودلتجي موقلا ىلإ ٌرظنف
 : سابعلا لوقي « رافكلا هوجو نهب ىمرف تايصح دبع هللا لوسر

 ا يا

 ؛ يداولا مهب أالتماف ل ُةَتكِْئالم هللا لزنأو قو للا لوسر

 َنِطاَوَم ف هَل ا ىلاعت هلوق كلذو « نزاوه ةميزه تّمت

 اًعيَه ٌُكحَنَع نم د تشرك عطس بت | زيك يو قرزكم
 2 2.1 سه 4 ا ._-_له م ع م

 ل زأ69 تيرتث تلوم تيحواكي ألا 0 !

 تيل ٌبَّدَعَواهْوَرَ ول اًوج َلَرْنَأو تيمّؤُمْل َلَعَو -هِلوُس ع هَكِكَم
 . 5516 : ةبوعلا] 4ٌنيرْفكْلأ أ ا

 تذفنتساو مهاوق تَّغرفتسا دقف ؛ برعلا ٌةرمج تّيفط نينح ةوزغبو

 »57ش 7 7770733

 نب كلام مهسيئر مهيفو مهنم ةقرف تبهذ « نزاوهل ةميزهلا تّمت اّمل

 اوركسعف « ةقرف تراسو « اهب اونّصحتف فئاطلا ىلإ اوأجلف « فرع

 راج بأ هيلع هباسسا نياةةربم 5 4 لور لا تحف «٠ ياطأ

 لفلان



 ايابسلاب رمأف « مهلاومأو نينُح ايابس ِخلكي هللا لوسر ىلإ تعمُجو

 . اهب تسبُحف « ةنارغجلا ىلإ لاومألاو

 منغلاو « ًافلأ نيرشعو ةعبرأ ٌلبإلاو « سأر فالآ ةتس ُئبسلا ناكو

 منغم ربكأ ناكو « ٍةضف ةيقوأ فالآ ةعبرأو ء ٍةاش فلأ نيعبرأ نم رثكأ

 . :ةوفلسملا همْنَق

 ًةأرما وأ ًاديلو اولتقي نأ نينُح موي هباحصأ ىهن دق ِكلي هللا لوسر ناكو

 . نينُح يف تلتق ةأرما ىلع فّسأتو « هب ًاناعتسم ًادبع وأ ًاريجأ وأ

 يل #
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 فئاطلا

 رم در ةراثآ - هلضف - هي رات

 : ةظحالم

 مرحلا ةمرح هل ًايداو هيف َّنإ ىتح لضفلا يف ةكمل عبات فئاطلا

 : مارحلا تيبلا باحر يف هانركذ كلذلو ءاملعلا ضعب دنع

 انضنخي





 فئاطلا

 روصع ىلإ هروذجب ٌبِرضي لفاح خيرات تاذ ٌةقيرع ٌةنيدم : فئاطلا

 نميلاو دجنلا نيب ةيراجتلا قرطلل ئقتلم ناك ثيح « مالسإلا لبق ام

 فلأ وحن عفترت يهو « ةكلمملا هذهل لوألا فيصملا يهو « زاجحلاو

 نيتلحرم وحن ةمركملا ةكم نع دعبتو « رحبلا حطس نع رتم ةئامتسو
 . ( ًابيرقت ًارتم وليك نينامث : يأ )

 . ىهتنا . ةكم فيلاخُم نم وهو : « ةكم خيرات » يف يهكافلا لاق

 يف ناكو . اهتافاضم نم : يأ « ةكم قيلاعت نم وه : مهضعب لاقو

 . فيقث اهنكس مث « دومث اهلزن َّمث ةقلامعلل ميدقلا

 قفتي داكيو ٠ فئاطلاب اهتيمست ببس يف لاوقألا ترثك دقو
 . نميلا وأ ماشلا نم مالسلا هيلع ليربج اهعزتنا ٌةعطق اهَّنأ ىلع نوخرؤملا

 َعلتقا نأ دعب « ةعقبلا هذه يف اهاقلأ مث ٠ مارحلا تيبلا ىلع اهب فاطو

 « هنم كلت ةلومحملا ناكملا ىلإ اهفذقو « اهعضوم ىف تناك ىتلا ًةدلبلا

 ١ زاجحلا ةيداب نم اهرواج اّمع ٍنيّثوروملا اهئافجو هد ىلوألا تبهذف

 ةّوقو « رظنملا لامجو « خانملا بيط نم اهل ناك امب هذه تتأو

 . تابتإلا

 . هيلع ليلد ال لوقلا اذهو

 امد باصأ فَدّصلا نم ًالجر َّنأل ؛ فئاطلاب تيّمس : ليقو

 نب كلام نب بتعم َنب ةوعسم فلاحو « َّجَو ىلإ ٌرفف «٠ تومرضحب

 فيك



 مكل له : لاقف « ميظع لام هل ناكو ء« فيقث نب فوع نب دعس نب ورمع

 « معن : اولاقف ٠ برعلا نم ًآّدر مكل نوكي , مكيلع ًافؤط ينبأ نأ يف
 ذاتسألا لاق . ىمْيَجُعلا لاق اذك . ىهتنا ء هب فيطملا طئاحلا وهو « هانبف
 نإ اّمأ : ١17 ص « فاطللا تاماسترالا » هباتك يف نالسرأ بيكش ريمألا
 كلذ يف درو امو « زاجحلا يف هللا اهلعج « ماشلا نم ةعطق وه فئاطلا

 اذه ّلكف « اهيلع انعلطا يتلا ٠ خيراوتلا يف ةلوقنملا ثيداحألاو راثآلا نم
 اههكاوف يف ةيماش اهيضارأو فئاطلا َّنأ وهو « زاجملا ىلع هلمحن نحن

 . ىهتنا اهئاوه ةدوربو اهئام ةبوذعو اهتارمثو

 لاطيإ ىلع ًاقلعم انه مالكلا يف نالسرأ بيكش ضافأ دقو : تلق
 ثيداحألا َّنأب ًارذتعم « زاجحلا ىلإ ماشلا نم لقن فئاطلا ّنأب لوقلا

 . مهولاو فيرحتلا اهلخد

 َّنأ ةّنُسلاب هلهجل هيلع ّيفخ دقف هيلإ ةجاح ال هركذ يذلا اذه لكو
 َّنأ : ةدعاقلاو « ءيش اهنم ٌحصيال بابلا اذه يف تءاج يتلا رابخألا
 أ :هتط :تاوجلاب فلك ال ًادودرم وأ ًافيعض ناك اذإ لكشملا ربخلا
 شرعلا تينا ليق اذلو  هعفد يف ىفاك ُهَقْعَض َّنإف « « هليوأت

 ل ينعي « ( ُهْسقْنأ

 مّلكت نالسرأ بيكش َّنأل اذه تلق دقو « هريغل ًاضراعُم وأ ًالكشُم هنوك
 اذه ىف نيقرشتسملا ةلهج كلذ يف ًاعبات « هلقنو ثيدحلا ةباتك ىلع انه
 هتباتك يف نعطلاو ٠ فيرشلا ّيوبنلا ثيدحلا يف مالكلاب كلذو « لاجملا
 يف مهّديك ٌّدرو « مهرورش نم ىلاعت هللا انظفح . هلقنو هتاورو

 . مهروحن
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 فئاطلا حتتف

 داجنتسالاو هتلاسر غيلبتل لت ٌئبنلا هدصقي دلب لوأ وه : فئاطلا

 . هلهأب

 ٌبجتسي مل هّنكلو « ةّربنلل ةرشاعلا ةنسلا نم لاّرش رهش يف كلذ ناكو

 . هلي يبنلاب نمآو ملسأف « ساّدع الإ هل

 تناكو « ةكم تحتف ىتح فئاطلا لخدي ملو « ةكم ىلإ لي داعو

 ةوزغ تناكو .٠ فئاطلا دصقف ٠ نوملسملا اهب زافو « نينُح ةوزغ

 . اهلصاح اذهو « فئاطلا

5١ 



 فئاطلا ةوزغ

 لهأ روهمج هلاق ام ىلع ٍِنامث ةنس لاّوش يف ةوزغلا هذه تناك
 ًاروصنم نينُح نم غرف امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ كلذو « يزاغملا

 مَّدقو . فيقثل هّجوت « ةنارغجلا يداو ىلإ اهمئانغب ثعبو « ًارّمظم
 هوقلغأو «٠ مهنصح اوُُمر فيقث تناك دقو « هتمدقم ىلع ديلولا نب دلاخ

 نصح نم ًابيرق لزنف « هك هللا لوسر راسو « لاتقلل اوئيهتو « مهيلع
 . فئاطلا

 كانه ركسعو « ( برعلا نوصح يف هل لثم الو ) : يناقرزلا لاق
 سان بيصأ ىّتح « دارج لجر هّنأك « ًاديدش ًايمر لبنلاب نيملسملا اومرف
 كك هللا لوسر عفتراف « ًالجر َرشع انثا مهنم لتقو ٠ ةحارجب نيملسملا نم

 « ٌبنيزو ةملس مأ هئاسن نم هعم ناكو « مويلا فئاطلا دجسم عضوم ىلإ
 : هَّلك فئاطلا ٌراصح نيتبقلا نيب يَّلصي ناكو « نيتبق امهل برضف

 وهو « قينجنملاب مهنوصح بْرضب رمأ مث « ًاموي ٌرشع ةينامث مهرصاحف
 نم لتقف « لبَّنلاب فيقث مهتمرف ٠ مالسإلا يف هب َيمُر قينجنم لوأ
 . ًالجر ٌرشع انثا نيملسملا

 « مهيلع ءاعدلا ِدلِكَي ّيبنلا ةباحصلا لأس فيقث لابن مهتقرحأ اّملو

 ميظعل ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبأف . فيقث ىلع عدأ هللا لوسر اي : اولاقف
 نم مهبالصأ نب هللا جِرخُي نأ . يماسلا هرظنلو « هقالخأ ميركو « هملح
 ةريظح يف لوخدلل هللا مهّيدهي نأ ءاجرو « لجو رع هللاب نونمؤي

 ناخب



 مهب تئاو ًافيقث ِدْها ّمهللا » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « مالسإلا

 . « نيملسم

 وهف انيلإ جرخ ٍدبع امّيأ : يداني ًايدانم مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ من

 نب عْيَمُت : مهنم « َةركبب اولزنو . ًادبع ٌرشع ةعضب مهنم جرخف ء رح

 لجر ىلإ مهنم لجر لك كي هللا لوسر عفدف « ةركَب يبأب ىَّنكُملا ثراحلا
 مهوملعيو « نآرقلا مهوؤرقي نأ مهرمأو « هلمحيو « هنومي نيملسملا نم

 تملسأ امل مث . ًةديدش ةقشم فئاطلا لهأ ىلع كلذ قشف « نئسلا

 : لاقف « ٌقرلا ىلإ مهودري نأ لي هللا لوسر مهيف مهفارشأ مّلك « فيقث
 . « هللا ٌءاقتع ٌكبلوأ »

 « ليحرلاب سانلا يف نّذأف «٠ باطخلا نب َرمع لَك هللا لوسر رمأو
 لاقف . فئاطلا انيلع حتفُي ملو «٠ لحرن : اولاقف « كلذ نم سانلا جضف

 نيملسملا باصأف اوّدغف « « لاتقلا ىلع اوُدْغَأَف ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا اش نإ نولفاق اَّنإ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « تاحارج

 كو هللا لوسرو « نولحري اولعجو « اونعذأو . كلذب اوُوُسف ٠ « ىلاعت

 نع ليحرلاب ٠ مهب قفّرلاو مهيلع ةقفشلا ل ئبنلا دصق : يوونلا لاق
 مهيّوقتو ٠ هيف مه نيذلا رافكلا ةّدشو «هرمأ ةبوعصل ؛ فئاطلا

 اًملف « ةقشم الب اذه دعب هحتفيس هَّنأ اجر وأ ملع ٌهِلك هنأ عم ٠ مهنصحب

 اًملف « لاتقلا يف ّدجو « ماقأ . داهجلاو ماَقُملا ىلع ةباحصلا صرح

 اوحرفف ٠ مهب قفرلا نم « ًالوأ هدصق ناك ام ىلإ عجر حارجلا مهتباصأ
 هلي كحضف « ليحرلا ىلع اوقفاوو « ةرهاظلا ةقشملا نم اوأر امل كلذب

 . مهيأر رّيغت نم ًابجعت

 هللا الإ َهلإ ال اولوق » : هباحصأل لكي لاق اولحتري نأ اودارأ اًملو
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 اًملف 2« هذحو تازحألا رهو 2 هذبع رصنو ؛ هّذعو ٌقدص « هذحو

 . « نودماح انّبرل نودباع نوبئات نوبيآ : اولوق ١ : لاق اولحترا

 يف لاق « ايابسلاو لاومألا مسقل ةنارغجلا ىلإ ِخلكك عجر اهدعبو
 ءاعبرألا ةليل جرخو « ةليل ًةرشع ثالث ةنارغجلاب لي ماقأو : « عاتمإلا »
 اهلمك املو « ( ةرمعلاب يأ ) مرحأو « ةدعقلا يذ نم تيقب ةرشع يتنثل

 ىلع سيمخلا موي جرخ ّمث « اهب ٍتئابك ناكف « هتليل نم ةنارغجلا ىلإ داع

 : هل لاقو . ديسأ نب ٍباَّتع ةكم ىلع لمعتساو ٠ نارهظلا ٌرم ىلإ فِرَس

 . ملعأ هلوسرو هللا : لاق , « ٌكتلمعتسأ ِنَم ئلع يردتأ»

 ًاروصنم ًارّفظم ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو ّمث « « هللا لهأ ىلع كتلمعتسا »
 يف ةئيدملاو « ةنماثلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم نيقب ثالثل ةعمجلا موي

 ىكزأو ةالصلا لضفأ هيلع ةيدمحملا هراونأل عالطتساو قّوشتو فّلت

 . ةّحتلا

 هيي و هلا ردا وزم ا يااا لا راكم

 رشعم اي : ِ لاقو ًابيطخ ماق هن ؛ 4: ئينلا ضت موي دومحملا ماقملا هلو

 2 0 كر ل ل

 4 يبنلا ةوعد ةكرب نم اذهو
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 فئاطلا لئاضف

 ىلإ زرأيَل َنيّدلا َّنِإ :  لاق لَ يبنلا َّنأ اهنم : ةريثك فئاطلا لئاضفو
 ْ . يذمرتلا د . « اهرحجج ىلإ ةّيحلا زرأت امك زاجحلا

 ءاينيلاهمو فنانيلاو ةنيقملاو كف: راخوعتلاو © نيوماقلا 9 نق لاق
 + نأ ةماهنو لجن نيج كش اهنأل

 دلبلا لهأل ًاصوصخ « مالسإلا لهأل ًاسّمنتم اهلعج ىلاعت هللا َّنأ اهنمو
 ةيواعم لاقو . اهب فيصي نم نوطبغي اوناك : قارع نبا لاق « مارحلا
 . ةكمب يتشيو . فئاطلاب ظيقي ْنَم ًاشيع سانلا ٌمعنأ : هنع هللا يضر

 َّنأ ينغلب : هنع هللا يضر كلام مامإلا لاقو . ىهتنا « ةّدجب عبريو

 ةرشع نم لإ ٌبحأ ةبكرب ٌثيبل ) : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ميلاص ديرعلا دبع نب هلا ناج دفع ديف نبأ كلد» لعن +( ماغلاب كاين
 يف ةكمو ففئاطلا نيب عضوم ةبكر : حاضو نبا لاقو ؛ « فئاطللا ةفحت »

 . قارعلا قيرط

 كلذو « ِلي هلوخدب اهفّش ىلاعت هللا َّنأ فئاطلا لئاضف مظعأ نمو

 اهب ماقأق « ةثراح نب ديز هعمو ةوبنلا نم رشع ةنس لاوش نم نيقب لايل يف

 مهديبعو مهءاهفس هب اورغأ لب « هوبيجي ملف ٠ ىلاعت هللا وعدي ًارهش
 ةبتع طئاح ىلإ هوأجلأو سانلا هيلع عمتجا ىتح « هب نوحيصيو « هنوّبسي

 . فيقث ءاهفس نم هعبتي ناك نم هنع عجرف « هيف امهو «٠ ةعيبر ينبا ةبيشو

 نارظني ةعيبر انباو « هيف سلجف 2 بنع نم شيرع لظ ىلإ ِهلك دمعف
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 وكشأ كيلإ ّمهللا ١ : ا ّيقل ام نايريو « هيلإ

 « نينحارلا مضرأا ١ سانلا ىلع يناوهو . يتليح ةلقو « يتّوق فْعَض

 « ينمّهجتي ديعب , ىلإ ينّلِكت نم ىلإ ٠ يّبر َتنأو « نيفعضتسملا بر تنأ

 ّنكلو « يلابأ الف ٌتضغ ّيلع كب نكي مل نإ , يرمأ هتكلم ودع ىلإ مأ
 6 ا يذلا كهجو رونب ذوعأ ء يل عسوأ يه كتيفاع

 ىلع لحي وأ كّيضغ + يب ٌلزني نأ ني « ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو
 كبك هوقو لوتس وأ نيف رت نفح عقلا كلل < فاطغتس

 ًامالغ اوعدف « امهمحر هل تكّوحت ِلك يقل امو ةعيبر انبا هآر اًملف

 اذه نم ًافطق ذخ ٠ ساّدع اي : : هل الاقف ٠ ساّدع : هل لاقي ًاينارصن امهل

 لكأي هل لقو ٠ لجرلا كلذ ىلإ هب بهذاو « قبطلا اذه يف هعضف « بنعلا
 . هلك هللا لوسر يدي نيب هعضو ىتح هب لبقأ مث . ساّدع لعفف « هنم
 نمحرلا هللا مسب » : لاق ُهَدي هيف لكي هللا لوسر عضو اًملف « لُك : هل لاق
 اذه َّنِإ هللاو : لاق مث . ههجو يف ساّدع رظنف « لكأ ّمُث « « ميحرلا
 دالبلا يأ نم » : لكي هللا لوسر هل لاقف « دالبلا هذه لهأ هلوقي ام مالكلا

 . ىوتين لهأ نم لجر انأو ٌيينارصن : لاق ؟ كنيد امو « ؟ساّدع اي َتنأ

 لاقف «٠ « ىّتم نب سنوي حلاصلا لجرلا ةيرق نم » : لي هللا لوسر هل لاقف
  ًاَيبن ناك يخأ كاذ ٠ : لك لاقف © ىّنم نب سنوي ام كيردي امو : ساّدع

 2 همدقو هيديو سار لكي هلك هللا لوسو ىلع نينا تكاف « « ّىبن انأو

 « امهءاج اًملف . كيلع هدسفأف كمالغ اّمأ رخآلل امهدحأ لاقف . ملسأو

 « هيمدقو هيديو لجرلا اذه سأر لّبقت كلام ء« ساّدع اي كليو : هل الاق

 رمأب ينربخأ دقل ٠ لجرلا اذه نم ري ضرألا يف ام يديس اي : لاقف

 نع لجرلا كّتفرصي ال ساّدع اي كحيو : هل الاق « يبن الإ ّدحأ هملعي ال

 . هنيد نم ةيخ كنيد َّنإف ؛ كنيد
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 نطبب تابو « مهنع ِدَِك هللا لوسر فرصنا مث : قاحسإ نبا لاق
 « نيبيصن لهأ نم نجلا هعمتساف « نآرقلا نم ةليللا كلت ىف أرقف « ةلخن

 ارت كلِ انفرص ذِإَو # .: لجو ّزع هللا لزنأف « اوتصنأ : اولاق ٠ هوعمس اًّملق
 . [؟59 : فاقحألا] © أوُنِصنأ أوُلاَق هوْرَصَحاَمَلف َناَءْرْشْلأ تروُعمَتَسَي َنِحْلأ َّنَم

 ةيقباس يف ًاضيأ نيمرحلاب هنرق ىلاعت هللا َّنأ : فئاطلا لئاضف نمو

 دقف « نيمرحلا لهأ نم سيل نَّمم مهريغ ىلع هلهأل علي هتعافش
 ٌلهأو « ةنيدملا ُلهأ « يتمأ نم ةمايقلا َموي هل ٌعفشأ نّم ٌلوأ » : ِِكَي لاق
 لهأ لضف يف ركاسع نب مساقلا يبأ نب مساقلا دّمحم وبأ هاور . « فئاطلا

 يربطلا ٌبحملا هنع هلقنو ١ رفعج نب داّبع نب كلملا دبع نع . فئاطلا

 يف دهف نب ٌبحملاو . « ءافشلا ١ يف يسافلا ٌىقتلاو ٠ « ىرقلا ١ يف

 . 4« ةمحتلا »

 ميكحلا ركذلا يف ةفّرشملا ةكمب هنرق ىلاعت هللا َّنأ فئاطلا لئاضف نمو

 # مِظَع ِنيَسرَمْلا نم ٍلَجَر لع ناءرفْلا اًذنه لن اكول اولاََو 3 : ىلاعت لاق ثيح

 فرخرلا] :-١”[.

 : ليقف « نيلجرلا ىف فلّتخاو « ٌفئاطلاو ةكم امه : نورسفملا لاق
 رصتقاو « فئاطلاب عيفقثلا دوعسم نب ةورعو ةكمب ةريغملا نب ديلولا امهنإ

 . « هريسفت ١ يف يّلحملا لالجلا لوقلا اذه ىلع

 رخفلا ةياغ  ةكمب فئاطلا نارتقا ينعي كلذ يفو ) : يميجعلا لاق
 . ( هتيهامو هرذقو ههنُك نع ةرابعلا زجعت يذلا

 اودهشتسا نيذلا « ماركلا ةباحصلا نم ةلمج هيف نأ فئاطلا لئاضف نمو

 نب ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب ٌديعس : مهو « فيقتل ِةي يبنلا ةوزغ يف
 نب دلاخ ةّمع « ةريغملا تنب ةيفص هّمأ « ٌيومألا ٌيئشرقلا سمش دبع

 . فئاطلا موي ًاديهش لتقو « ريسيب ةكم حتف لبق ملسأ « ديلولا
 ال



 دازب : نوفرعُي اوناك ةثالث دحأ : ةّيمأ نب هللا دبع نب ةطفرعو

 هذه يف ًاديهش يفوت ٠ مهيلع هداز ناك مهعم رفاس نم َّنأل ؛ بكارلا

 . حجرألا ىلع ةعقولا

 ىلإ نيرجاهملا دحأ : ٌيشرقلا سيق نب ثراحلا نب بئاسلاو
 . ةعقولا هذه ىف لتق « ةشبحلا

 . ًاضيأ ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا نم : سيق نب ثراحلا نب هللا دبعو
 امهيبأ ةّيّرذ تضرقنا امهبو بئاسلا وخأ وهو .اهسفن ةعقولا يف لتق

 . ثراحلا

 ٍدَحَأ نم مهسب فئاطلا ةعقو يف لتُق : ةعيبر نب هللا دبع نب ةحلطو

 يمل

 : ٌيملسلا ٌيجرزخلا ٌيراصنألا « ةبلعث ىّمسيو  عزجلا نب تباثو

 . ًاديهش فئاطلاب لتقو « ًاردبو ةبقعلا دهش

 هذه يف لت « ٌئراصنألا ة يبأ نب ليهس نب ثراحلاو

 . ةعقولا

 . اهئادهش نم : جرزخلا نم ٌيراصنألا هللادبع نب رذنملاو

 . اهئادهش نم : ٌيراصنألا ميقرو

 . اهئادهش نم : همسا اوركذي مل ثيللا ينب نم لجرو

 . اهئادهش نم : ٌئفقثلا دوعسم نب ةورعو

 . "'اهئادهش نم : ةعيبر نب رماع نب هللادبعو

 وهو امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ربق هيف َّنأ فئاطلا لئاضف نمو

 . يلكرزلل « تعمس امو تيأر ام » رظنا قلل

>18 



 يشرقلا فانتم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب ساّعلا نب هللا دبع

 نب ةبابل لضفلا مأ همأ هلي هللا لوسر ٌمع نبا , ساّبعلا وبأ ٌيمشاهلا

 ٠ ثالثب ةرجهلا لبق « بعّشلاب مشاه ونبو دلو « ةّيلالهلا ثراحلا

 . تبثأ لوألاو . سمخب : ليقو

 ُهْمّلَع ّمهللا ١ : لاقو « هيلإ هّمض لكي يبنلا َّنأ : هنع حيحصلا يفو
 كلذب هبقل يذلا َّنإ : لاقيو « برعلا ُدْبَح : هل لاقي ناكو « « ةمكحلا
 . ةيقيرفأ حرس يبأ نب ب هللا دبع عم ازغ دق ناكو برعلا كلم ريجرج

 . برعلا َربَح نوكت نأ الإ يغبني ام : هل لاقف « ريجرج عم مّلكتف

 هللا لوسر تيأر ينِإ : لوقيو « ساّبع نبا برقي ناك هنأ رمع نبا نع
 ٠ كيف يف لفتو . كسأر حسمف « كاعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . « َليوأتلا ُهْمّلعو « نيّدلا يف هْهّقف ّمهللا » : لاقو

 ْ] . « ةنم ْرشنأو هيف ُكِراب َمهللا ١
 نورجاهملا لاق : لاق «٠ يرهزلا نع « رمعم انأبنأ «٠ قازرلا دبع لاقو

 هل « لوهكلا ىتف مكاذ : لاق « سابع نبا وعدت امك انءانبأ وعدت الأ ٌرمعل

 ::لوقَع تلقو: + .لوؤش ناسل

 6 ار وم دع حر

 َّنِإ ٠ ةيشخ ٌمظعأو ًاهقف ف دثكأ ٠ ساّبع نبا سلجم نم َمركأ طق تيأر ام

 , هدنع رعّشلا باحصأو « هدنع نآرقلا باحصأو « هدنع هقفلا باحصأ

 عساو داو نم مهَّلك ردصي

 نع اولئس اذإ ؛ ةباحصلا نم َنيعبس وأ َنيسمخ ٌتكردأ : سواط نعو

 وأ « تلق امك وه : اولوقي ىتح نوموقي ال ١ ساّبع نبا اوفلاخف ءيش

 . تفقدص

 ل



 تعامل“: لاقناع راند نا وجمع نه هند ؟:راك ةيزستلا لاقو
 . ةمألا هذه يناير تام : لاق ساّبع نب هللا دبع

 : ليقو ٠ عبس : ليقو « نيتسو سمخ ةنس : ليق : لاوقأ هتافو يفو

 : . روهمجلا لوق يف حيحصلا وهو « ٍنامث
 نب دّمحم وهو « ةّيفنحلا نبا دّمحم ربق هيف َّنأ : فئاطلا لئاضف نمو

 يطبسل ًازيمتو همأل ةبسن « ةيفتحلا نباب فورعملا بلاط يبأ نب ٌيلع
 هلا: ةذقلا هيلع د غور املاع ناكر دنع ةيلطماق ننتاقك هللا لوس
 ةربقمب نفد هنأ روهشملاو ء ١8ةنس يفوتو 7١ ١ ةنس دلو « ةبيجع ٌفقاوم

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر ساّبع نبا

 اهملاعمو فئاطلا راثآ

 رثحلا دجسم : اهرهشأو اهزربأ نمف « اهملاعمو فئاطلا راثآ اَمأ

 « هلك هللا لوسر عم لباقت يح 2 ةانثملاب ساّدع دجسم كلانهو

 نفد هّنأ نوخرؤملا ركذو . فئاطلاب نمآ نم لوأ وه : اذه ساّدعو

 . هبرقب

 « ءايعإ دعب كلانه أكتا مالسلا هيلع ِهَّنِإ : ليق ٠ عوكلا دجسم كلانهو
 . هيلع أكتا يذلا رجحلا يف رّئأف

 ىلع هتلبق تدّدح دجسم ٌقدأ هَّنِإ : لاقي ٠ بوجحملا دجسم كلانهو

 . ةبعكلا
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 فئاطلا ينابم

 ةوقلا اهب تلثمت ٠ اريش روصق : اهرهشأو فئاطلا ينابم زربأ نمو

 اهانب « دالبلا هذه يف قبس اثم ريغ ىلع تَرِربَأو « لامجلاو ةناتملاو

 « نيرشعلا نرقلا راو رفع عنادا نرقلا رخاوأ يف نوع لآ فارشألا

 . ٌيلع هنبا : يناثلا ىنبو ٠ نوع نب هللا دبع فيرشلا هانب : لوألا

 نوصحو عالق كلانهو ٠ ماكحإلاو ةعورلاو ةوقلا ٌلاثم ءانبلا اذه لازي الو

 + ةناكملاو يه ألا وم ةردسلا هذيلا اهم نرلم لدق يويققو

 ةنيدم َّنأ نيثحابلا ضعب حّجريو : سيمخ نب هللا دبع ذاتسألا لوقيو
 اهرّوس يتلاو ٠ مالسلا هيلع يبنلا راصح اهيلع عقو يتلا ٠ فئاطلا

 لب « اهناكمب اذه امو « نالا ةمئاقلا ةنيدملاب يه ام « اهنع اوُبذو ٠ فيقث

 ًابونج (راهش )و ًالامش ( ةمالسلا )و ًابرغ ( ةانثملا ) نيب ام يه
 . ")اهتحص حّجرأ ةلدأ كلذ ىلع مهلو « ًاقرش ( اياوح )و

 . ةعّبرم ءاضيب ةرخص وهو « تالّلاب فورعملا منصلا فئاطلا يف ناكو
 ةيلهاجلا نمز يف جاّجتحلل نبّللاو نمسلا عيبي لجر اهيلع سلجي ناك
 اهيلع اونبف ؛ ةرخصلا كلت يف لخد اههلإ نأ فيقث تدقتعا ّمث « ىلوألا

 اهب اوهاضو «اهلوح اوفاطو « ةّئّدس اهل اولعجو « اهودبعو « ًاناينب

 تملسأ املف « اهيداو يف ديصلا اومّرحو . ةوسك اهل اولعجو « ةبعكلا

 , رانلاب اهقرحأو ٠ اهمدهف « ةبعش نب ةريغملا ِِلكي هللا لوسر ثعب « فيقث
 كلذ لعلف . فئاطلا دجسم تحت ( هرصع يف يأ )مويلا يه : توقاي لاقو

 لصأ نإ : ليقو ٠ همدهو اهقوف يذلا ءانبلا قارحإ دعب ةرخصلا نم ىقب ام

 . مالسإلا لبق ءاتلاب ءاهلا اولدبأف ( هاللا ) اهمسا

 )1١( ١ سيمخ نبال « زاجحلاو ةماميلا نيب زاجملا .
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 جو

 قرتحملا يلبج نيب ٌذتمي « اهبرغ ىلإ فئاطلا رايد يف ٌميظع داو : جو
 . ًاضرع ىراكسلا مأو نوهدملا يلبج نيبو « ًالوط نيرحيصألاو

 اوقلطأ نيخرؤملا ضعب ْنِإ ىتح . اهعضاومو فئاطلا ةيدوأ رهشأ وهو
 نَم مهيفو . اهتيدوأو اهارقو اهنارمع . اهّلك فئاطلا ىلع « َجَو  ظفل

 تينب هتنيدمو فئاطلا ىرق َّنأو « فئاطلا لبق فرع ّجَو يداو َّنأ ىري

 . هيف

 هاور « « ّجَوب هللا اهثطو ٍةأطَو رخآ نإ ١ : فيرشلا ثيدحلا ءاج اذهبو

 . « ةكم خيرات ١ يف يهكافلا

 تاوزغ ٌرخآ فئاطلا ةوزغ تناكو « ةازغلاب انه ةأطولا اورّسفو

 هنع هللا يضر ريبزلا نعف « يداولا اذه ديص ميرحت ءاج دقو . لكي ينل

 فقو « ةردسلا دنع انك اذإ ئتح « ةّيل نم ِكَي هللا لوسر عم انلبقأ : لاق

 « هرصبب ًابْحَت لبقتساف « اهوْذَح دوسألا نرقلا فرط ىف ِةكي هللا لوسر

 ةارح ةَماضِعو 23 َديَط نإ 9 +:لاق عت مهلك نمانلا قفتا قت تفوو
 . دواد وبأو « دمحأ هجرخأ . « مّرحم

 . فيقثل هراصحو « َفئاطلا هلوزن لبق كلذو

 : هلئاضف نع ©« فئاطللا ءادهإ ١ يف يميجعلا خيشلا لاق

 نع ىهنف « ًافرشو ةمرح نيمرحلاك اهل لعج ىلاعت هللا َّنأ : اهنمو

 حو »: هلوق نم هنع ِكِكَك هب ربخأ اميف ءاهرجش دضعو اهديص ريفنت

 موك



 « حيباصملا » يف يوغبلا هاور . « لجو ٌرعرهللا ٌمَرَح

 . يربطلا ٌبحُملا هاور « ٌنّدقم ًاَجَو َّنِإ : لكي هلوقو

 اهالخ ىلتخُي ال الأ « اهوسُدَقَف ٠ اجو َسّدقأ نأ ينرمأ هللا َّنإ :٠ ةللكيدلوقو

 . هريغو دهف نبا ٌبحملا هجرخأ . « اهّديص ِدَّمَنُي الو اهدجش ُدَضعُي الو

 نع يقهيبلا هاور . « ٌمّرحم ٌمارح ههاضعو ّجو َديص َّنإ :  ٍكي هلوقو

 ماوعلا نب ريبزلا

 نمحرلا هللا مسب :  مهدفو هيلع مدق امل « فيقثل هباتك يف هلت هلوقو

 هّديصو حو ةاضع نإ : نينمؤملا ىلإ هللا لوسر ّيِنلا دمحم نم ٠ ميحرلا

 نإف « هبايث عّرتيو ُدّلُم هلإف « كلذ نم ًائيش لعفي َّدِجُو نم . دضعُي ال

 ٍدمحم ّيِبنلا رمأ اذه َّنِإو « دمحم ُئبنلا هب غلبيف « ْذخْؤُي هّنإف كلذ ىّدعت

 . « هللا لوسر

 دقق روخل ل تا اة لل

 « هتريس » يف ماشه نبا هاور . 4 هللا لوسر هب رمأ اميف هسفن ملظيف

 . هريغو

 ىلع نوكي نأ لمتحُي هميرحتو ) : « ىرقلا مأ دصاقل ىرقلا ١ يف لاق

 ٠ تقو يف همّرح نوكي نأ لمتحُُيو اندنع لمعلا هيلعو « هل ىمحلا هجو

 1( خيبت مث
 ١ فئاطلاب داو وهو َّجَو ديص مرحُيو : « حاضيإلا ١ يف يوونلا لاقو

 . هيف ّنامض ال نكل

 . اهب اوذحأي مل كلذلو ثيداحألا هذه ءاملعلا فّكض دقو : تلق

 ميرحتلا ثيدح حححص هَّنإف , يعفاشلا مامإلا الإ , اهاضتقمب اولوقي ملو

 : هدنع ميرحتلا اذه ىنعم نايب قبس دقو ؛ هب ذخأو

 اا خا 8#
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 ْئ ل ىداو

 ةيدوأ نم ٌديبك ٍداو ٠ ( ماللا رسكو « ءايلا ديدشتب ) : َةّيل يداو

 . ةروهشملا فئاطلا

 رم دقو «٠ بونجلا ىلإ فئاطلا نم لايمأ ةينامث ىلع : ةّيلو
 َّرمأو فئاطلا ديرُي نينُح نم هفارصنا نيح « يداولا اذهب ِْيكي هللا لوسر
 . نافطغ دئاق فوع نب كلام نصح مَدهُي نأ هب وهو

 « هيناث نوكسو هلوأ مضب ( ءاغُؤلا َةَرْحُب ) ىّمسُي عضوم ةّيل يداو يفو
 . ءارلا حتفو

 ىلع ٍءيش وأ « لبإلا ءاغُر ىلإ ةبوسنم ( ءاغؤلا ٌةَرْحُب ) : يركبلا لاق
 : ليق امّيرو « كانه اهرظناف « رصن ينب رايد نم ( ةّيل )يف عضوم : هظفل
 ىف دواد وبأ هركذو « مامثلا تبنم : ةّرْخَبلاو ٠ هلوأ حتفب ءاغُولا ةَرْحَب

 لتق كب هللا لوسر َّنأ : بيعش نب ورمع ثيدح نم « تايدلا باتك
 . ةّيل طش ىلع ءاغرلا ةرحبب كلام نب رصن ينب نم ًالجر ةماسقلاب

 : « رابخألا حيحص » هباتك يف دهيلب نب هللا دبع نب دمحم خيشلا لاق
 اهركذ ىتلا ل نم اهناكم فرعي الو « تسردنا : ءاغُلا ةّرخب

 . ها يركبلا

 -رعفلا ةزمح نب نيسح فيرشلا ةدايس ينربخأ دقف . أطخ اذه : تلق

 « ءاغرلا ةرحب : ىنعأ « ناكملا اذه َّنأب  يداولا كلذ فارشأ نم وهو
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 اهب طتخا لكي يبنلا َّنأو ٠ يداولا لهأ دنع كانه ًاروهشم ًافورعم لاز ال

 َّنأ : فئاطلا ةوزغ يف « فّنألا ضورلا » يف يليهشلا ركذ دقو : تلق

 ركذو . هيف ىّلصف ًادجسم اهب ىتتباف هيل نم ءاغرلا ةرحبب م كلو يبنلا
 وه : لاقف « ةيناميلا ةلحرلا » هباتك يف ةّيل يداو يتاكربلا فرش فيرشلا

 : 1 «٠ شمشملاو « خوخلاو . بنعلا : هكاوفلا نم هيف عرزُي ٌريبك ٍداو
 يذلا ناّمرلاو ٠ توتلاو « لّجرْفسلاو « نيتلاو « حافتلاو ٠ ىرئثّمكلاو

 « فئاطلا ناَمُرِب لثملا هب برضيو « راطقألا رئاس يف ريظن هل دجوي مل

 ء ريعشلاو « وّبلا ًاضيأ 7 عرزُيو « ًاذج ةصيخر 2 ا نامثأو

 نيع يداولا اذه يفو « رابالا نم هتاعورزم برشتو « ةرّذلاو « ميسربلاو

 . ها ©''رعفلا ةزمح فيرشلااهرفح ةيراج

 هّنأل ؛ ةكرابملا ةيدوألا نم وهو ( بخن ) ىّمسي داو ةّيلو فئاطلا نيبو

 فئاطلا ىلإ هجوتم وهو « ةيل يداو نم هجورخ دعب ِِكي هللا لوسر هب رم

 : كلذ نايبو « ةيبونجلا ةيقرشلا هتهج نم فئاطلا ءاج ِهَّنأل ؛ فيقث لاتقل

 كلت يف رخآًاقيرط كلس ةيناميلا نمو « ةيناميلا ىلإ راس نينح دعب ل هنأ
 اذه مث « ةّيل نم ءاغرلا ةرحب ّمث « حيلملا مث « ( نَرَق ) ب ّرمف « ةيدوألا

 ءاج دقو « دهعلا اذه ىلإ مسالا اذهب فورعم وهو ( بخن ) يداو يداولا

 عم انلبقأ : لاق ريبزلا نع هدنسب دمحأ هاور يذلا ثيدحلا يف هركذ

 نإ : لاقيو ٠ ثيدحلا : هرصبب ًابخن لبقتساف ةّيل نم ِكي هللا لوسر
 فورعم عضوملااذه َّنِإو « ىلاعتو هناحبس هللا اعدو كانه فقو لكي يبنلا

 يداولا َنِإف لاح لك ىلعو . ( فقوملا ) مساب ناكملا كلذ يف نآلا ىلإ

 )١( يتاكربلا فرش فيرشلل « ةيناميلا ةلحرلا ؟ رظنا ( .



 يتلا عضاوملا نيع ديدحت ناك نإو « هئاعدبو « هتالصبو ٠ كك هب فّوشت
 « ةدهاشم نع يقلتلاب ٌييلمع ليلد ىلإ جاتحي ًابعص « اعد وأ « اهيف ىَّلص
 . هيلإ ليبس ال اماذهو

 ةّيمالسإلا ةّينئيدلا راثآلا نم هقيقحتو هعمج تدرأ ام ّجت دقف : دعبو
 تعطتسا امهم ليلدلا ركذ ىلع تصّرح دقو « ةمّدكملا ةكمب ةّيخيراتلا

 لئاضفلاو خيراتلا نيب ًاعماج هللا دمحب باتكلا ءاجف « ًاليبس كلذ ىلإ

 هلعجو « هب ىلاعت هللا عفن « ةّيهقف ماكحأ نم ةنكمألاب قّلعتي امو بقانملاو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ميركلا ههجول ًاصلاخ

 ينسحلا يّكملا يكلاملا يولع نب دّمحم هبتكو

 ه 1149 ماع نم مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم سداسلا يف
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 ا جو ا ا ام ناقل وكر اع هن دس د ةمدقملا

 ل ا ا باس ب اهيف امو : ةفرشملا ةبعكلا

 اود وكل هاما مب عام عكح .0.0........... هيقامو : مارحلا دجسملا

 ا ا ا م اهلوح امو راثآ نم اهيف امو : ةمركملا ةكم

 1 اا و سلا (هصئاصخ  هلضف  هخيرات) مارحلا تيبلا

 سا مو عنا سيطنت هماكحأو مارحلا تيبلا صئاصخ

 21111110 (هايازمو هصئاصخ  هلضف  هخيرات) مارحلا تيبلا

 ا 118 ةبعكلاب قلعتت تامولعم

 50 دع الا ارادوا تحال ننس مد "فوسأللا ضنحلا

 0 ممم جم م كلذ بابحتساو تيبلا يف ةالصلا لضف

 1 ا دما ا ل م يناميلا نكرلا مالتسا لضف

 هدف سوما نا طاش داما قة عل هلضفو مزتلملا

 وسل فا وت يطا اا اسلوب ا ا تيبلا ىلإ رظنلا لضف

 هن داق موا ها ماخو هانا و :........ ةيايحتساو تيبلا لوخد لضف

 252 ا فاوطلا يفو بازيملا تحت ءاعدلا لضف

 - راثآ نم هيف ام نايبو هصئاصخو - هلضف  هخيرات) مارحلا دجسملا

 ه0 ام ماوس (مزمز ءام  ميهاربإ ماقم  ليعامسإ رجح

 ا ها ا ةيدعنلا هنا ميركلا نآرقلا يف مارحلا دجسملا

 م ور د علا عت حك (هلضف  هخيرات) ليعامسإ رجح

 ميقا انام رع شام (هلضف  هخيرات) ميهاربإ ماقم

 10107001 1 ]1 ] ] ] ] ] 1 ]1 ]| ]ز]|]ز] 1 00 .... ماه ثحب

 0 ا ا: (هلضف  هخيرات) مزمز

 000 ا (اهصئاصخ  اهلضف  اهخيرات) ةمركملا ةكم
 اب

٠٠. 



 111111111 0 ةمركملا ةكم حتف

 )201111110 ةمركملا ةكم لئاضف
 هاا رع ا دا دتلا فما ياو فارس اهيملاوا نأ جس ةكم ميرحت ببس

 2 ةكم ميرحت راثآ

 ا ا م رج مرحلا ديص  ىلوألا ةلأسملا

 0000 مرحلا ةطقل  ةيناثلا ةلأسملا

 م م ووو ا مرحلا رجش  ةئلاثلا ةلأسملا

 ا بابا ا مان ةكمب لاتقلا  ةعبارلا ةلأسملا

 را ا را اهب دودحلا ةماقإ  ةسماخلا ةلأسملا

 0 ةكم مرح يف ةيدلا ظيلغت  ةسداسلا ةلأسملا

 2000 0 ةكمب حالسلا لمح  ةعباسلا ةلأسملا

 0 اهريجأتو ةكم رود عيب  ةنماثلا ةلأسملا

 00000 مرحلا راجشأ عيب مكح  ةعساتلا ةلأسملا

 52535000 مرحلا ىلإ كرشملا لوخد  ةرشاعلا ةلأسملا

 مدا مرحلا بارت لقن  ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 ا ةكمب ةجاحلا ءاضق  ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 ع مرحلا ةراجحب ءاجنتسالا  ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 اهنع يهنملا تاقوألا يف ةالصلا زاوج  ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 250 ةكمب ةالصلا ةفعاضم  ةرشع ةسماخلا ةلأسملا

 .... ةالصلاب ًاصاخ سيل فيعضتلا ةرشع ةسداسلا ةلأسملا
 "هم

 وه 6م م و وع

 ماع مه م و

 و هع دهم اع ماه

 ءافاف هامل

 هاه ام ا. اجه



 0 ةكمب تائيسلا فيعضت  ةرشع ةعباسلا ةلأسملا

 مرحلا يف ةئيسلاب مهلا ىلع باقعلا  ةرشع ةنماثلا ةلأسملا

 1000000 .. . ةكمب ةرواجملا  ةرشع ةعساتلا ةلأسملا

 ا نورشعلا ةلأسملا

 لا نورشعلاو ةيداحلا ةلأسملا

 0 نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملا

 0 نورشعلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ا رك ا ا أ نورشعلاو ةعبارلا ةلأسملا

 ا و نورشعلاو ةسماخلا ةلأسملا

 . ةكمب ايادهلا حبذب صتخي نورشعلاو ةسداسلا ةلأسملا

 . ةكمب نارقلا متخ بابحتسا  نورشعلاو ةعباسلا ةلأسملا

 1 عادولا فاوط  نورشعلاو ةئماثلا ةلأسملا

 م نورشعلاو ةعساتلا ةلأسملا

 ا ةكمب توملا لضف  نوثالثلا ةلأسملا

 0 مرحلا لهأ صئاصخ  نوثالثلاو ةيداحلا ةلأسملا

 . . . . ةمركملا ةكم ةربقم لضف  نوثالثلاو ةيناثلا ةلأسملا

 . . اهفارطأو ةمركملا ةكم يف ةروثأملا دجاسملاو نكامألا

 0 ما عل جواب نا يكب يبنلا دلوم

 2 مل ول اال ل يخل وا ما ف يوت ةجيدخ ةديسلا تيب

 0 فاو عجل امنا بلاط يبأ نب يلع دلوم

 0 مالسإلا يف ةسردم لوأ مقرألا يبأ نب مقرألا راد

 ا ءارح راغ

 1 م ل ا روث راغ

 رتب متنا اج ساب رد نا مين م ةورملاو افصلا

 ا ما ام يعسلاو فاوطلا ةيعورشم لصأ

 ماده ماهو ماه اه ا » »ا

 ٠ جه واو ده هاه اهاه

 .٠ جب م م ١ هاج هاف

 هه م دمار دو »ام هاه

 ماعم م.م عام هاف

 م د.ع دم د. ام ع اماقلال

 هاف د هادف اع مام م

 مام اد. م دءام ماع.

 هده دو عجاف هو د عاقإع

 هاه هادف عام ا « عع

 م6 6م. د ءاهو اج اهله

 . م ام م. ا. عاشه هلق

 ,”ا6 ام و دى. ام هامه

 ه هاف و دج هم م مع

 مه م دعاه ماو جامو



 نا
 - نام ام ارا. راو او عاق دعم هاه هاه اه .٠ عده هاه اه هاو اه عداه واو و ده دو دو واق ا هافاقأا# ليم
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